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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001459-60.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMARA DANTAS RODRIGUES OAB - MT8054/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

nos termos do processo acima indicado, para apresentar Impugnação à 

Contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, quando poderá 

manifestar-se também acerca do Laudo Pericial sob Id 9488493. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004282-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HAMOA RESORT RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA REGINA FLORES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004282-02.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: 

HAMOA RESORT RESIDENCIAL EXECUTADO: CELIA REGINA FLORES 

Vistos. Cite-se a parte executada, com os benefícios do art. 212 § 2º do 

CPC para, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o 

pagamento da dívida, de acordo com o artigo 829 do Código de Processo 

Civil. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderá, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada aos autos do 

mandado de citação, opor-se à execução por meio de embargos. Do 

mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, observando a ordem de preferência 

descrita no artigo 835 do CPC, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do 

CPC) e, em caso de bens imóveis, também deverá ser intimado o cônjuge 

do executado (art. 842, do CPC). Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, será dela intimado o executado, nos termos do artigo 841 do 

CPC. Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou 

anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em 

garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse 

intimado da penhora (art. 855, do CPC). Não encontrado o devedor, efetue 

o Sr. Oficial de Justiça o arresto de bens do devedor suficientes para 

garantir a execução (art. 830 do CPC), sendo que nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar 

o devedor por 02 (duas) vezes em dias distintos; havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação por hora certa, certificando o ocorrido (art. 

830, §1º, do CPC). Certificado pelo Sr. Meirinho que o devedor não foi 

encontrado, não havendo suspeita de ocultação, a Secretaria deverá 

intimar o credor, por meio de seu advogado, para requerer a citação por 

edital do devedor. Fixo, desde já, os honorários em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito. Para o caso de integral pagamento da dívida, no 

prazo de três dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela 

metade (artigo 827, §1º, do CPC). Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de fevereiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004288-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HAMOA RESORT RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALNEIDE SIEBERT UTSUNOMIYA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004288-09.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: 

HAMOA RESORT RESIDENCIAL EXECUTADO: VALNEIDE SIEBERT 

UTSUNOMIYA Vistos. Cite-se a parte executada, com os benefícios do art. 

212 § 2º do CPC para, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, 

efetuar o pagamento da dívida, de acordo com o artigo 829 do Código de 

Processo Civil. O executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada aos autos do 

mandado de citação, opor-se à execução por meio de embargos. Do 

mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, observando a ordem de preferência 

descrita no artigo 835 do CPC, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do 

CPC) e, em caso de bens imóveis, também deverá ser intimado o cônjuge 

do executado (art. 842, do CPC). Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, será dela intimado o executado, nos termos do artigo 841 do 

CPC. Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou 

anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em 

garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse 

intimado da penhora (art. 855, do CPC). Não encontrado o devedor, efetue 

o Sr. Oficial de Justiça o arresto de bens do devedor suficientes para 

garantir a execução (art. 830 do CPC), sendo que nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar 

o devedor por 02 (duas) vezes em dias distintos; havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação por hora certa, certificando o ocorrido (art. 

830, §1º, do CPC). Certificado pelo Sr. Meirinho que o devedor não foi 

encontrado, não havendo suspeita de ocultação, a Secretaria deverá 

intimar o credor, por meio de seu advogado, para requerer a citação por 

edital do devedor. Fixo, desde já, os honorários em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito. Para o caso de integral pagamento da dívida, no 

prazo de três dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela 

metade (artigo 827, §1º, do CPC). Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de fevereiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004283-84.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HAMOA RESORT RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCISCO CANDIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004283-84.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: 

HAMOA RESORT RESIDENCIAL EXECUTADO: DANIEL FRANCISCO 

CANDIDO Vistos. Cite-se a parte executada, com os benefícios do art. 212 

§ 2º do CPC para, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar 

o pagamento da dívida, de acordo com o artigo 829 do Código de Processo 

Civil. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderá, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada aos autos do 

mandado de citação, opor-se à execução por meio de embargos. Do 

mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, observando a ordem de preferência 

descrita no artigo 835 do CPC, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do 

CPC) e, em caso de bens imóveis, também deverá ser intimado o cônjuge 
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do executado (art. 842, do CPC). Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, será dela intimado o executado, nos termos do artigo 841 do 

CPC. Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou 

anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em 

garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse 

intimado da penhora (art. 855, do CPC). Não encontrado o devedor, efetue 

o Sr. Oficial de Justiça o arresto de bens do devedor suficientes para 

garantir a execução (art. 830 do CPC), sendo que nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar 

o devedor por 02 (duas) vezes em dias distintos; havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação por hora certa, certificando o ocorrido (art. 

830, §1º, do CPC). Certificado pelo Sr. Meirinho que o devedor não foi 

encontrado, não havendo suspeita de ocultação, a Secretaria deverá 

intimar o credor, por meio de seu advogado, para requerer a citação por 

edital do devedor. Fixo, desde já, os honorários em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito. Para o caso de integral pagamento da dívida, no 

prazo de três dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela 

metade (artigo 827, §1º, do CPC). Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de fevereiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004284-69.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HAMOA RESORT RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO DA SILVA LISBOA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004284-69.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: 

HAMOA RESORT RESIDENCIAL EXECUTADO: EDINALDO DA SILVA 

LISBOA Vistos. Cite-se a parte executada, com os benefícios do art. 212 § 

2º do CPC para, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o 

pagamento da dívida, de acordo com o artigo 829 do Código de Processo 

Civil. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderá, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada aos autos do 

mandado de citação, opor-se à execução por meio de embargos. Do 

mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, observando a ordem de preferência 

descrita no artigo 835 do CPC, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do 

CPC) e, em caso de bens imóveis, também deverá ser intimado o cônjuge 

do executado (art. 842, do CPC). Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, será dela intimado o executado, nos termos do artigo 841 do 

CPC. Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou 

anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em 

garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse 

intimado da penhora (art. 855, do CPC). Não encontrado o devedor, efetue 

o Sr. Oficial de Justiça o arresto de bens do devedor suficientes para 

garantir a execução (art. 830 do CPC), sendo que nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar 

o devedor por 02 (duas) vezes em dias distintos; havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação por hora certa, certificando o ocorrido (art. 

830, §1º, do CPC). Certificado pelo Sr. Meirinho que o devedor não foi 

encontrado, não havendo suspeita de ocultação, a Secretaria deverá 

intimar o credor, por meio de seu advogado, para requerer a citação por 

edital do devedor. Fixo, desde já, os honorários em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito. Para o caso de integral pagamento da dívida, no 

prazo de três dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela 

metade (artigo 827, §1º, do CPC). Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de fevereiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000318-64.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDER LUCIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da 

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000375-82.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. C. D. L. A. D. A. N. M. -. S. N. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. I. C. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da 

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004574-84.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINE LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETA CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI (REU)

SERGIO EDUARDO TREVISANI DE ALMEIDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004574-84.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): JESSICA CRISTINE LOPES REU: SERGIO EDUARDO TREVISANI 

DE ALMEIDA, SETA CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI Vistos, etc. 

Tendo em vista que na derradeira decisão foi agendada audiência de 

conciliação para o dia 24/02/2020, que, segundo a Portaria n. 

1555/2019-PRES, teve o expediente suspenso, em razão do Carnaval, 

redesigno a solenidade para o dia 08/04/2020, às 12h00, a ser realizada 

no CEJUSC. Intimem-se as partes, nos termos da decisão inicial. Alta 

Floresta, 4 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004574-84.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINE LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETA CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI (REU)

SERGIO EDUARDO TREVISANI DE ALMEIDA (REU)

 

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

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

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da certidão de ID 

28046142, no prazo de cinco (05) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001965-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI EDVIGES SVERSUTI LUSTOSA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

FRANCIS DIAS PAIVA OAB - MT15513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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

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

autora para manifestar-se no prazo de trinta (30) dias, requerendo o que 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002111-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELKA MARIA SANTOS CEZAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CARLINDA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

autora para manifestar-se no prazo de trinta (30) dias, requerendo o que 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004836-34.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos intimando o patrono da parte autora para que 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 15(quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004916-95.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANT ANNA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos intimando o patrono da parte autora para que 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 15(quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004864-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINA SOUZA LOPES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos intimando o patrono da parte autora para que 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 15(quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004938-56.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos intimando o patrono da parte autora para que 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 15(quinze) dias.

3ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000512-64.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE NEVES BARBOSA OAB - 042.569.971-48 (REPRESENTANTE)

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADERSON TAVARES FERNANDES (REU)

MARIA DE ARAUJO ALVES FERNANDES (REU)

DERCILIO WALLISON ARAUJO TAVARES (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000512-64.2020.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

pedido de reconsideração da decisão que determinou a indicação dos 

avós maternos como litisconsortes necessários na ação de alimentos 

avoengos, sob o argumento, em especial, de que estes possuem 

infinitamente menos condições financeiras do que os avós paternos para 

suportarem a obrigação alimentar. Pois bem. Inobstante não seja unânime 

na jurisprudência o entendimento de litisconsórcio necessário em casos 

análogos, filio-me aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, de que 

há litisconsórcio necessário entre os avós paternos e maternos na ação 

de alimentos complementares. Vejamos aludido entendimento: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ALIMENTOS SUBSIDIÁRIOS. AVÓS. INCLUSÃO DOS AVÓS 

MATERNOS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. 

IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. 

MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO RELATIVA À LEGITIMIDADE. 1. 

Não há que se declarar ilegitimidade de parte ou vício de representação se 

uma das partes que apresentou o recurso especial se encontrava 

regularmente representada e o provimento de sua pretensão aproveita ao 

colitigante. Não se revela o interesse em recorrer no ponto. 2. Não há que 

se falar em aplicação do verbete nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de 

Justiça se não houve pronunciamento ou análise de qualquer questão 

fática da lide, tendo a decisão agravada incursionado unicamente em tema 

de direito, de forma abstrata. 3. Nos termos do Código Civil e da mais 

recente jurisprudência do STJ, há litisconsórcio necessário entre os avós 

paternos e maternos na ação de alimentos complementares. Precedentes. 

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt nos EDcl no 

AREsp 1073088/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 05/10/2018). Grifo nosso. 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AVÓS. LITISCONSÓRCIO. 

NECESSIDADE. 1. A obrigação alimentar avoenga enseja a formação de 

litisconsórcio passivo necessário entre os avós paternos e maternos. 
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Precedentes do STJ. 2. Cassou-se, de ofício, a sentença e julgou-se 

prejudicado o apelo da ré.” (TJ-DF 20160111246949 - Segredo de Justiça 

0016950-11.2016.8.07.0016, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 11/09/2019, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 23/09/2019 . Pág.: 323/324). Grifo nosso. Ainda, retira-se da 

segunda parte do art. 1.698, do Código Civil Brasileiro que, “sendo várias 

as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na 

proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, 

poderão as demais ser chamadas a integrar a lide”. Outrossim, eventual 

ausência de condição financeira dos avós maternos em arcarem com a 

obrigação alimentar, após a verificação da responsabilidade primária dos 

pais, esta será analisada no mérito da ação, considerando o trinômio 

capacidadeXnecessidadeXrazoabilidade aplicável ao caso. Assim, 

mantenho a decisão sob o ID 29054878 por seus próprios fundamentos. 

Considerando que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo 

recursal, transcorrido o prazo fixado na decisão sob o ID 29054878, com 

ou sem a emenda determinada, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos 

conclusos. Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 14 de fevereiro de 

2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000770-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE SIQUEIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000770-16.2016.8.11.0007 Vistos. Sob o ID 

28890333, a parte exequente pleiteou a inserção de RESTRIÇÃO DE 

LICENCIAMENTO E CIRCULAÇÃO sobre o veículo mencionado na petição 

inicial, qual seja, MOTOCICLETA MARCA: TRAXX MODELO: SKY JL110-8 

COR: VERMELHO ANO FABRICAÇÃO: 2009/2010 RENAVAM: CHASSI: 

951BXKHE4AB000433. Contudo, em pesquisa por meio do Sistema 

RENAJUD não fora localizado referido bem como sendo de propriedade da 

executada, retornando informação de veículo diverso, conforme extrato 

em anexo. Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requer o que entender por direito. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 14 de fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003880-18.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH HEZEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

ANA PAULA TAFARELO OAB - MT26457/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003880-18.2019.8.11.0007 Vistos. SOLICITE a 

Secretaria da Vara informações acerca da citação da parte requerida 

junto ao Juízo deprecado. Sendo positiva a citação, certifique-se o 

necessário e conclusos. Caso reste infrutífera a citação, INTIME-SE a 

parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique o endereço 

atualizado da parte requerida, sob pena de extinção. Alta Floresta, MT, 14 

de fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000044-03.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENICIO RODRIGUES RESENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000044-03.2020.8.11.0007 Vistos. 1 - Cumpra-se 

da forma deprecada, servindo esta como mandado, consignando que fica 

ao encargo do exequente proceder ao recolhimento dos emolumentos 

necessários à averbação na matrícula do bem, junto ao Cartório 

competente. 2 – Outrossim, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolher as custas do oficial de justiça para o cumprimento 

do ato de avaliação. 3 - Após, observadas as formalidades legais, 

devolva-se com as nossas homenagens. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 14 

de fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000584-51.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MENDES MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA CERTIDÃO Certifico que, em contato com o gabinete da 3ª 

Vara, verifiquei que há erro material no despacho inicial, sendo a data 

correta da audiência o dia 22/04/2020, às 12h, no CEJUSC desta Comarca. 

Alta Floresta/MT, 17 de fevereiro de 2020. CAROLINE EVELYN DAN 

LOPES Analista Judiciário(a) SEDE DA 3ª VARA DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 35123600

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000620-93.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VICENTE DIAS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000620-93.2020.8.11.0007 Vistos. 1 - Cumpra-se 

da forma deprecada, servindo esta como mandado. 2 - Após, observadas 

as formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 17 de fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000619-11.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE MADEIRAS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000619-11.2020.8.11.0007 Vistos. 1 - Cumpra-se 

da forma deprecada, servindo esta como mandado. 2 - Após, observadas 

as formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 17 de fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004582-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

FERNANDA NUNES FERREIRA OAB - MT19969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

 

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

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

Advogados, acerca da redesignação da Perícia Médica, a realizar-se em 

27/08/2020, às 9h, no prédio do Fórum desta Comarca, pela Dra. Leticia 

Rosa de Andrade.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004865-84.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

sob Id 29273006; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

teor do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000669-37.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA TETRA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000669-37.2020.8.11.0007 Vistos. 1 - Cumpra-se 

da forma deprecada, servindo esta como mandado. 2 - Após, observadas 

as formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 17 de fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002725-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO JOSE KLEIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIS VENDRAME (EXECUTADO)

JOSE CARLOS VENDRAME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CARDOSO OAB - MT17977/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002725-48.2017.8.11.0007 Vistos. Considerando 

que a parte Executada liquidou o saldo devedor cf. o estabelecido no 

acordo celebrado entre as partes, o processo será julgado com resolução 

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

Processo Civil, JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Eventuais custas serão de responsabilidade da 

parte executada. Inexiste pactuação expressa sobre os honorários 

advocatícios, logo, cada parte arcará com os honorários de seus 

procuradores. Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS 

NECESSÁRIAS EM EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE 

EXECUTADA. Após, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Alta Floresta, MT, 13 de 

fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000492-73.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTANISLAU PAULO MAICHAK (DEPRECADO)

 

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

estes autos com o fito de intimar a parte autora, na figura de seus 

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

de Justiça, mediante emissão de Guia de Diligência disponível no site 

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

07/2017-CGJ, apresentando a guia, bem como o comprovante de 

pagamento no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000350-69.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. C. D. L. A. D. A. N. M. -. S. N. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. (REQUERIDO)

 

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

estes autos com o fito de intimar a parte autora, na figura de seus 

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

de Justiça, mediante emissão de Guia de Diligência disponível no site 

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

07/2017-CGJ, apresentando a guia, bem como o comprovante de 

pagamento no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000599-20.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA CARNEIRO DE CAMPOS (INVENTARIANTE)

LUIZ HENRIQUE CARNEIRO DE CAMPOS (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPE DE SOUZA LUCCI OAB - SP182117 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA SUZUKI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000599-20.2020.8.11.0007 Vistos. 1) INTIME-SE a 

parte autora para que EMENDE a inicial nos termos do art. 319, inciso II do 

CPC (juntar o comprovante de endereço atualizado), sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, § Único do CPC). 2) Transcorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 17 de fevereiro de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005394-06.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS MORAES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005394-06.2019.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o 

requerimento de assistência judiciária, tendo em vista a impossibilidade 

financeira da parte requerente de arcar com as custas e despesas do 

processo. Diante do recebimento do Ofício Circular nº 

001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da União em 
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participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, DEIXO de designar a referida solenidade, prevista no 

art. 334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de tutela de 

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

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, a Procuradoria 

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

previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo quanto à 

condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior celeridade ao 

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

quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos termos do Convênio nº 

03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perito judicial, 

independentemente de compromisso, a Dra. Letícia Rosa de Andrade – 

CRM/MT nº 9120, para realizar a perícia médica na parte autora, no dia 

25.08.2020, às 14h40min, no prédio deste Fórum (sala de fisioterapia). 

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

e-mail mediante confirmação de recebimento (leticia--_a@live.com), 

consignando-se que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo 

no prazo de 30 dias, contado a partir da data da realização da perícia, bem 

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

e horário designados para se submeter ao exame pericial. Juntamente com 

o mandado de intimação, conste a advertência para que o médico 

nomeado compareça com seus documentos pessoais junto à Secretaria 

desta Vara, para que realize seu cadastro junto ao Sistema de 

Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda não tenha sido realizado 

referido cadastro. Ainda, ENCAMINHE-SE à Sra. Perita cópia da inicial, dos 

quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos 

e resultados de exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos 

deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício 

supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). No ponto, ante a 

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

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

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

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

efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC). INTIME-SE a parte autora para, em cinco 

(05) dias, querendo, nomear assistente técnico e apresentar quesito. 

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

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

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

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

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

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

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

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

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

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Após a juntada do laudo, com o encaminhamento dos autos, 

CITE-SE o requerido, devendo constar as advertências do artigo 344, do 

CPC e que o prazo para contestar é de trinta (30) dias. No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do laudo 

médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas 

na contestação. Com a manifestação das partes ou decorrido o prazo in 

albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais junto 

ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, mediante prévio 

cadastramento da profissional no respectivo Sistema (anexando cópia da 

presente nomeação), intimando-se a perito da referida requisição. Por fim, 

façam os autos CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Alta Floresta, MT, 14 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002039-85.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON TAVARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002039-85.2019.8.11.0007 Vistos. Inicialmente, 

INDEFIRO a busca de endereços via Renajud, visto que este é um sistema 

on-line de restrição judicial de veículos. Por outro lado, em apreciação ao 

pedido (Id. 20041200), DEFIRO o pedido de consulta do endereço do 

requerido por meio do sistema INFOJUD (CPF: 056.296.871-74). Com o 

aporte de endereço diverso daqueles constantes nos autos, CUMPRA-SE 

a decisão sob Id. 21800108. Por outro lado, caso reste infrutífera, 

INTIME-SE o requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias 

manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, sob pena de extinção. 

Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 17 de fevereiro de 2020 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005524-93.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA MOCKEWITZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005524-93.2019.8.11.0007 Vistos. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, 

que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. 3) Tendo em vista a improvável conciliação em casos 

tais, e ainda, o grande número de ações de DPVAT distribuídas nos 

últimos meses, com o esgotamento de pauta livre, DEIXO de designar a 

audiência preliminar prevista no art. 334, do CPC. 4) CITE-SE a requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, e 

CONSIGNE-SE que, havendo interesse da requerida em conciliar, deverá 

indicar em preliminar de contestação. CONSIGNE-SE ainda, que deverá a 

parte requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que 

os não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 344, todos da Lei 13.105/15. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 14 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005518-86.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FELICIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 
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FLORESTA Autos n° 1005518-86.2019.8.11.0007 Vistos. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, 

que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. 3) Tendo em vista a improvável conciliação em casos 

tais, e ainda, o grande número de ações de DPVAT distribuídas nos 

últimos meses, com o esgotamento de pauta livre, DEIXO de designar a 

audiência preliminar prevista no art. 334, do CPC. 4) CITE-SE a requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, e 

CONSIGNE-SE que, havendo interesse da requerida em conciliar, deverá 

indicar em preliminar de contestação. CONSIGNE-SE ainda, que deverá a 

parte requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que 

os não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 344, todos da Lei 13.105/15. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 14 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005016-50.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARCONDES BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005016-50.2019.8.11.0007 Vistos. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, 

que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. 3) Tendo em vista a improvável conciliação em casos 

tais, e ainda, o grande número de ações de DPVAT distribuídas nos 

últimos meses, com o esgotamento de pauta livre, DEIXO de designar a 

audiência preliminar prevista no art. 334, do CPC. 4) CITE-SE a requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, e 

CONSIGNE-SE que, havendo interesse da requerida em conciliar, deverá 

indicar em preliminar de contestação. CONSIGNE-SE ainda, que deverá a 

parte requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que 

os não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 344, todos da Lei 13.105/15. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 14 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005261-61.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO SILVA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005261-61.2019.8.11.0007 Vistos. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, 

que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. 3) Tendo em vista a improvável conciliação em casos 

tais, e ainda, o grande número de ações de DPVAT distribuídas nos 

últimos meses, com o esgotamento de pauta livre, DEIXO de designar a 

audiência preliminar prevista no art. 334, do CPC. 4) CITE-SE a requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, e 

CONSIGNE-SE que, havendo interesse da requerida em conciliar, deverá 

indicar em preliminar de contestação. CONSIGNE-SE ainda, que deverá a 

parte requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que 

os não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 344, todos da Lei 13.105/15. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 14 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005652-16.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER JOSE DE MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005652-16.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de Ação de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxílio doença proposta por 

Walter José de Menezes em desfavor do Instituto Nacional de Seguro 

Social. Entre um ato e outro, a exequente pugnou pela desistência da ação 

(Id. 29220879), vez que o sistema PJE efetuou dois protocolos da mesma 

ação. É o sucinto relato. DECIDO. Isto Posto, HOMOLOGO a desistência da 

ação pleiteada sob Id. 29220879 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do 

Novo Código de Processo Civil. Inexistente a condenação da parte 

exequente ao pagamento das custas processuais e honorários de 

sucumbência nessa fase procedimental nos termos do § 2° do art. 1.040 

do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Às 

providências. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 17 de fevereiro de 2020 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000010-28.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000010-28.2020.8.11.0007 Vistos. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, 

que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. 3) Diante do recebimento do Ofício Circular nº 

001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da União em 

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, DEIXO de designar a referida solenidade, prevista no 

art. 334, do CPC. 4) Não existem, por ora, provas suficientes para 

agasalhar a pretensão antecipatória, não havendo por isto os elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito alegado (art. 300, caput, do 

CPC). Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 5) CITE-SE o requerido, na pessoa de 

seu representante legal, consignando o prazo de trinta (30) dias para 

oferecer resposta, nos termos do artigo 183 e, ainda, com a advertência 

do artigo 344, todos do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE ainda no 

mandado que, havendo por parte do ente público interesse em conciliação 

no caso em tela, este deverá manifestar-se em sede de preliminar de 

contestação. 6) Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de abril de 2020, às 14h00min, ocasião em que 

será ouvida a parte autora e suas testemunhas, cujo rol deverá 

apresentado no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta 

decisão (art. 357, § 4º, do CPC). No ponto, esclareço que, a designação 

precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade 

do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que 

nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que 

respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia 

será prontamente analisada quando da audiência. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Alta Floresta, MT, 14 de fevereiro de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005634-92.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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ELITA VIANA RATIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005634-92.2019.8.11.0007 Vistos. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, 

que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. 3) Ao feito deve ser mantida a atribuição de prioridade de 

tramitação já indicada junto ao sistema PJe, em virtude da presença de 

pessoa idosa no feito, conforme previsão do art. 1.048, CPC e art. 71, Lei 

10.741/03, devendo os autos receberem identificação própria. 4) Diante do 

recebimento do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, 

justificando a impossibilidade da União em participar das audiências de 

conciliação determinadas pelo Novo Código de Processo Civil, DEIXO de 

designar a referida solenidade, prevista no art. 334, do CPC. 5) Não 

existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão 

antecipatória, não havendo por isto os elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado (art. 300, caput, do CPC). Assim sendo, 

INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de reapreciação após a 

contestação. 6) CITE-SE o requerido, na pessoa de seu representante 

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

termos do artigo 183 e, ainda, com a advertência do artigo 344, todos do 

Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE ainda no mandado que, havendo 

por parte do ente público interesse em conciliação no caso em tela, este 

deverá manifestar-se em sede de preliminar de contestação. 7) Por 

oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 28 de abril de 2020, às 14h30min, ocasião em que será ouvida a parte 

autora e suas testemunhas, cujo rol deverá apresentado no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da intimação desta decisão (art. 357, § 4º, do CPC). 

No ponto, esclareço que, a designação precoce da audiência de instrução 

e julgamento justifica-se na efetividade do processo, economizando-se 

atos processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 17 de 

fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004750-63.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES PRADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JEREMIAS PRADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER STAVARENGO OAB - MT11665-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DOMINGOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

VALMIR DOS REIS ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

CARLOS GONCALVES PASCHOAL OAB - SP126985 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004750-63.2019.8.11.0007 Vistos. DESIGNO 

audiência para oitiva da testemunha para o dia 17 de março de 2020, às 

14:00 horas. OFICIE-SE ao Juízo Deprecante. Após, observadas as 

formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. Intimem-se. 

Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 14 de fevereiro de 2020 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005645-24.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MEDEIROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005645-24.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

previdenciária de concessão de benefício assistencial ao portador de 

deficiência e pedido de tutela antecipada de urgência proposta por Silvana 

Medeiros da Silva em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social - 

INSS. Entre um ato e outro, a exequente pugnou pela desistência da ação 

(Id. 29216315), diante da duplicidade na distribuição da ação. É o sucinto 

relato. DECIDO. Isto Posto, HOMOLOGO a desistência da ação pleiteada 

(Id. 29216315) e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Novo Código de 

Processo Civil. Inexistente a condenação da parte exequente ao 

pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência nessa 

fase procedimental nos termos do § 2° do art. 1.040 do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Às providências. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 17 de fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-63.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000622-63.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:JOAO PAULO 

BARRETO TAVARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO 

BARRETO TAVARES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 

15:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-33.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000624-33.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:SUELI SANTANA 

POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 . 15 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001062-93.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

C&R ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

L. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da certidão constante no ID – 29281169, bem 

como para manifestar-se nos presentes autos requerendo o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-14.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO VIEIRA MONTEIRO (REQUERENTE)

A. A. V. M. (REQUERENTE)

NILCE ASSUNCAO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILI GALVAO ARANHA OAB - MT26233/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ OAB - MT26250/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO MARAJO LTDA . EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Autor, na pessoa de seu (a) 

advogado (a), para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, o cálculo 

atualizado da dívida. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010388-02.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LUCI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO RESENDE DE FREITAS (EXECUTADO)

IGOR JUNIOR BRUN (EXECUTADO)

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MATEUS DE TOLEDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR JUNIOR BRUN OAB - MT0009097A-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu (a) 

Advogado (a), do inteiro teor da Certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada 

no ID n° 27515969, para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Yana 

Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001982-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICOS DE HOTELARIA VENEZA LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO(A))

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT15285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRO ENERGY MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação do Requerente, na pessoa de seu advogado, do 

inteiro teor da juntada de AR no ID nº 28268870, para que indique o 

endereço atualizado do requerido, no prazo de 5 (cinco) dias. Yana Kálita 

de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000700-96.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO OTONIO DO CARMO JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte Autora, na pessoa de seu (a) 

advogado (a), do inteiro teor da Certidão do Senhor Oficial de Justiça 

juntada no ID n° 28835405, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004254-34.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA SILVERIO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA LAIS PACHECO GABRIEL OAB - MT0018702A (ADVOGADO(A))

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROCHA GUIMARAES FILHO (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 13 de 

Novembro de 2019, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003622-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003622-42.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ALCIDES BENTO 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Trata-se de pedido de 

homologação do acordo firmado entre as partes após o trânsito em julgado 

da sentença condenatória/acórdão. Como é cediço, não há óbice à 

homologação do acordo mesmo após a prolação da sentença, sem que 

isto represente ofensa à coisa julgada. Neste sentido segue a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 

Tratando-se de direitos patrimoniais de caráter privado, o acordo 

celebrado entre as partes deve ser homologado pelo juiz para que surta 

seus efeitos, independentemente de o processo já ter sido sentenciado. 

Inexistência de afronta aos artigos 463 e 471 do CPC . Precedentes 

jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo 

de Instrumento Nº 70065023780, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 

29/05/2015). Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo entabulado entre as partes e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, proceda-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT. Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 16 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003622-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003622-42.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ALCIDES BENTO 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Trata-se de pedido de 

homologação do acordo firmado entre as partes após o trânsito em julgado 
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da sentença condenatória/acórdão. Como é cediço, não há óbice à 

homologação do acordo mesmo após a prolação da sentença, sem que 

isto represente ofensa à coisa julgada. Neste sentido segue a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 

Tratando-se de direitos patrimoniais de caráter privado, o acordo 

celebrado entre as partes deve ser homologado pelo juiz para que surta 

seus efeitos, independentemente de o processo já ter sido sentenciado. 

Inexistência de afronta aos artigos 463 e 471 do CPC . Precedentes 

jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo 

de Instrumento Nº 70065023780, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 

29/05/2015). Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo entabulado entre as partes e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, proceda-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT. Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 16 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-85.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAELEN RODRIGUES PENTEADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAELEN RODRIGUES PENTEADO OAB - SP335187 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000627-85.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:SAELEN 

RODRIGUES PENTEADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAELEN 

RODRIGUES PENTEADO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 

16:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 16 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-70.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA FREIRES DE LIMA LIVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA TAUANE FREIRES LIVI OAB - MT26659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

"NEI CASTANHEIRA" (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000628-70.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:MARIA HELENA 

FREIRES DE LIMA LIVI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALANA 

TAUANE FREIRES LIVI POLO PASSIVO: "NEI CASTANHEIRA" FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 16 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004953-25.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO CEZARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA AMERICA CENTER LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004953-25.2019.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE ANTONIO 

CEZARIO DA SILVA REQUERIDO: DROGARIA AMERICA CENTER LTDA - 

ME Vistos. Considerando que a avença encartada pelo patrono da parte 

requerida no ID nº. 28436717 não está assinada pela parte requerente, 

intime-a, por meio de sua procuradora, para que manifeste concordância 

ou não com os termos do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

considerado o silêncio como anuência. Após, retornem os autos concluso 

para julgamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de fevereiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-47.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR ROQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000636-47.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:VALDEIR ROQUE 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR 

POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

01/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 

1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000214-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SINEIDE GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

março de 2019, às 16:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-08.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR FONTANIVE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000658-08.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:CLAUDIR 

FONTANIVE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 
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SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 01/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-30.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES/MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000663-30.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:AMAZONIA 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAIRO CEZAR DA SILVA POLO 

PASSIVO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES/MT 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/04/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-15.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELI GESUALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000664-15.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:JOSIELI 

GESUALDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO BARRETO 

TAVARES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-82.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000666-82.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:JOSIMAR 

OLIVEIRA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA 

DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000985-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEI DOS SANTOS DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000985-21.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: DARLEI DOS 

SANTOS DE AZEVEDO EXECUTADO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. PROCEDA-SE nova intimação do 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos e 

requer o que é de direito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 17 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-22.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA DOS SANTOS FURINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000670-22.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:NATALIA DOS 

SANTOS FURINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA 

DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000570-67.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS MONTANHAS MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000570-67.2020.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA DAS 

MONTANHAS MOREIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

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

emendar a petição inicial, trazendo aos autos cópia do título executivo 

judicial que embasa a execução, a certidão de trânsito em julgado da 

sentença e demonstrativo atualizado do débito objeto de execução, bem 

como comprovante de endereço atualizado em seu nome ou documento 

que comprove que a parte autora reside no endereço apresentado, sob 

pena de indeferimento do inicial e extinção do feito sem resolução de 

mérito. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 17 de fevereiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000672-89.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA ALGARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000672-89.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:CARMEM LUCIA 

ALGARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANI BETO ROSSI 

POLO PASSIVO: BANCO DAYCOVAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 01/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-51.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MURIEL DA SILVA FOLLI PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI SAMUEL PEREIRA OAB - SP193482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos documento 

pessoal de identificação com foto, comprovante de situação cadastral no 

CPF e comprovante de endereço atualizado, em nome da parte autora, ou, 

caso esteja em nome de terceiro, que seja apresentado documento que 

comprove ser proprietário ou residente do imóvel constante do referido 

comprovante, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme 

Ordem de Serviço n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora 

Judiciária Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003315-54.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CELESTINO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPOGOLDEN FREQUENCY DO BRASIL LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 29 de 

Outubro de 2019, às 16:20 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária 

Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-71.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU HOEFF DAGOSTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA HOISSA BENTO OAB - MT21965/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico que os embargos de declaração apresentados no ID nº 

28724762, foram interpostos tempestivamente. Certifico ainda, que 

procedo a intimação da parte autora/embargada, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre os embargos de declaração opostos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000675-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL VICENTE CORREIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, no prazo de 05 (cinco) 

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

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-29.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA ANDREASSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000579-29.2020.8.11.0007 REQUERENTE: ELIANA 

APARECIDA ANDREASSA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de concessão de liminar, visando a suspensão de 

descontos decorrentes de cartão de crédito consignado em folha de 

pagamento que a parte autora alega ser indevido. Sustenta a parte autora 

que pretendia contratar um empréstimo consignado, porém, foi induzida a 

erro pela instituição ré e contratou cartão de crédito consignado, sem 

sequer ter utilizado qualquer cartão de crédito. Afirma que já pagou 

inúmeras prestações, porém, a dívida é impagável. Analisando os 

documentos apresentados, em confronto lógico com os argumentos 

expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos 

para o deferimento do pedido liminar. Com efeito, a verossimilhança da 

alegação está revelada pelos documentos acostados aos autos, deles 

transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do vício de consentimento 

invocado, já que os empréstimos concedidos na modalidade cartão de 

crédito consignado em muitos casos são revestidos de abusividade, em 

ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, em decorrência da falha do 

dever de informar o consumidor. O perigo da demora, de igual modo, é 

evidente, pois a manutenção dos descontos até então feitos diretamente 

na folha de pagamento da parte autora poderá privar a requerente de 

gerenciar de maneira adequada seus gastos mensais. Ademais, o perigo 

de irreversibilidade da medida, em casos como este, não existe, pois com 

eventual improcedência do pedido, as cobranças poderão ser efetuadas 

pela parte requerida. A orientação jurisprudencial é clara no sentido de 

que em casos semelhantes é acertada a decisão que determina a 

suspensão dos descontos efetuados diretamente em folha de pagamento 

da parte. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE 

URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. 

Verificado o preenchimento dos requisitos do artigo 300, caput, do CPC, 

aconselhável, por ora, a manutenção da decisão interlocutória que 

entendeu por deferir a antecipação de tutela de urgência, pois presentes 

os elementos autorizadores para tanto. Os documentos acostados pela 

parte agravante não demonstram que a parte autora tinha informações 

suficientes e claras acerca da modalidade imposta – Carta de Crédito 

Consignado com Reserva de Margem Consignável. Assim, a fim de evitar 

prejuízo à parte autora, cabível a manutenção da decisão de antecipação 

de tutela que deferiu a suspensão dos descontos e cancelamento da 

Reserva de Margem Consignável. Cumpre esclarecer que o cancelamento 

da Reserva de Margem Consignável não representa medida irreversível à 

parte agravante, pois caso comprovado no decorrer da instrução 

processual que a autora tinha informação suficiente acerca da 

contratação do cartão de crédito consignado poderá esta ser 

restabelecida no modo em que contratado. Decisão agravada mantida, no 
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ponto. MULTA DIÁRIA. Possibilidade. Inteligência dos artigos 536, § 1º, e 

537, ambos do CPC. VALOR DA ASTREINTES. MANUTENÇÃO. Embora a 

natureza apenas inibitória da multa diária, deve ela atender ao princípio da 

proporcionalidade e não importar em enriquecimento indevido da parte 

beneficiária. Arbitramento na origem de acordo com os parâmetros 

adotados por esta Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. 

(Agravo de Instrumento, Nº 70080505720, Vigésima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado 

em: 29-05-2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – SUSPENSÃO DO DESCONTO DA PARCELA MENSAL DO 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DO AGRAVADO – 

INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DECISÃO MANTIDA – 

IMPROVIMENTO. Havendo indícios que apontam para a contratação 

fraudulenta de empréstimo consignado, os descontos nos proventos do 

Agravado padecem de lastro, tornando acertada a decisão de primeiro 

grau que, em sede de antecipação de tutela, determinou sua suspensão.” 

(TJMT. AI, 14430/2013, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 24/09/2013, Data da publicação no 

DJE 30/09/2013). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no 

caso em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da 

liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, 

DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar que a parte requerida 

promova as medidas administrativas objetivando a suspensão do 

desconto mensal das parcelas referentes à relação jurídica objeto da 

presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Atente-se a parte 

autora que deverá manter a reserva de margem consignável relativa ao 

valor até então descontado pela requerida objeto do presente processo, 

sob pena de responsabilização. No tocante ao pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação já designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002706-71.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS TEIXEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002706-71.2019.8.11.0007 REQUERENTE: IZAIAS TEIXEIRA 

BASTOS REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos. A parte ré 

informa que efetuou o pagamento integral do acordo e a parte autora 

concorda com o valor depositado, bem como informa a conta para 

transferência do valor. EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte 

credora, desde que tenha poder expresso para receber no instrumento de 

procuração. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, 

intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Intimem-se. Após, arquive-se, com as 

formalidades de praxe. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de fevereiro de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002543-91.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DE OLIVEIRA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERMANO JORGE RODRIGUES OAB - PR30490 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002543-91.2019.8.11.0007 REQUERENTE: HENRIQUE DE 

OLIVEIRA AZEVEDO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte 

ré informa que efetuou o pagamento integral da condenação e a parte 

autora concorda com o valor depositado, bem como informa a conta para 

transferência do valor. EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte 

credora, desde que tenha poder expresso para receber no instrumento de 

procuração. Intimem-se. Após, arquive-se, com as formalidades de praxe. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001521-95.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUSA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001521-95.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MARCOS 

SOUSA PRADO REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE 

PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Vistos. A parte ré informa que efetuou o 

pagamento integral da condenação e a parte autora concorda com o valor 

depositado, bem como informa a conta para transferência do valor. 

EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, desde 

que tenha poder expresso para receber no instrumento de procuração. 

Tendo em vista a prática de ato incompatível com o interesse recursal, 

reconheço a preclusão lógica e NÃO CONHEÇO os embargos de 

declaração ofertados no Id nº 24832023. Ademais, verifica-se dos autos 

que o produto fora encaminhado à assistência técnica, conforme 

documento juntado ao Id nº 19283124. Intimem-se. Após, arquive-se, com 

as formalidades de praxe. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de fevereiro de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003612-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN PAULA BIANCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003612-95.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MIRIAN PAULA 
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BIANCHIN REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. A parte ré informa que 

efetuou o pagamento integral da condenação e a parte requer o 

levantamento da quantia depositada, bem como o processamento do 

recurso inominado interposto. EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico 

de liberação do valor depositado judicialmente e incontroverso em favor do 

advogado da parte credora, desde que tenha poder expresso para 

receber no instrumento de procuração. INTIME-SE a parte 

recorrente/autora para comprovar a hipossuficiência financeira, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento do pedido de 

assistência judiciária gratuita. Tal medida encontra respaldo no Enunciado 

nº 116 do FONAJE, a seguir transcritos: “O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro – São Paulo/SP)”. Não cumprida a determinação acima, 

deverá a recorrente/autora, no mesmo prazo, efetuar o recolhimento do 

preparo recursal, sob pena de deserção do recurso. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001687-30.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

MARIA BEATRIZ CRESPO FERREIRA SOBRINHO OAB - SP276438 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001687-30.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ELSON 

CRISTOVAO ROCHA REQUERIDO: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO 

LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos. A parte ré 

Samsung informa que efetuou o pagamento integral da condenação e a 

parte autora concorda com o valor depositado, bem como informa a conta 

para transferência do valor. EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico 

de liberação do valor depositado judicialmente em favor do advogado da 

parte credora, desde que tenha poder expresso para receber no 

instrumento de procuração. Após, REMETAM-SE os autos virtuais 

conclusos para análise dos embargos de declaração pela Juíza Leiga que 

elaborou o projeto de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

17 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001408-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERDILEIA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001408-15.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: OI S/A, DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA EXECUTADO: SERDILEIA 

APARECIDA DA SILVA Vistos. DEFIRO o pedido formulado pela credora OI 

S/A, uma vez que na decisão Id nº 23226791 foi deferido o pedido de 

expedição de certidão formulado por referida parte credora, contudo, a 

Secretaria da Vara erroneamente expediu a certidão em nome do 

advogado exequente e constou o valor do crédito objeto de execução pela 

OI S/A. Assim, torno sem efeito a certidão aportada ao Id nº 24382820 , 

competindo à parte que recebeu proceder a devolução da certidão na 

Secretaria da Vara. Por outro lado, EXPEÇA-SE nova certidão em favor da 

exequente OI S/A, consignando o valor executado no montante de R$ 

1.979, 10, atualizado até a data de 29/08/2019. Intimem-se os credores 

para, em cinco dias, indicarem bens da executada passíveis de penhora, 

sob pena de extinção da ação sem mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

17 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003315-54.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CELESTINO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPOGOLDEN FREQUENCY DO BRASIL LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003315-54.2019.8.11.0007 REQUERENTE: FLAVIO 

CELESTINO DE MIRANDA REQUERIDO: NIPPOGOLDEN FREQUENCY DO 

BRASIL LTDA. - ME Vistos. INDEFIRO o pedido formulado pelo autor 

constante do ID nº. 28991259, a fim de que este Juízo diligencie com o 

escopo de obter informações sobre o atual endereço do requerido, eis 

que trata-se de diligência que compete à parte e não ao Estado-Juiz (art. 

328, §5º da CNGC/MT). Ademais, a diligência pretendida pelo autor não 

coaduna com os critérios norteadores dos Juizados Especiais, sobretudo 

com os princípios da celeridade e da simplicidade. INDEFIRO também o 

pedido de citação por edital, conforme disposto no artigo 18, §2º, da Lei 

nº. 9.099/95 e de acordo com o enunciado nº 5 do FONAJE. Diante do 

exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, trazer 

aos autos o endereço atualizado do requerido, sob pena de extinção da 

ação sem resolução do mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-08.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR FONTANIVE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000658-08.2020.8.11.0007 REQUERENTE: CLAUDIR 

FONTANIVE REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos. 

Trata-se de ação movida em face do MTPREV c/c pedido de antecipação 

de tutela objetivando a suspensão dos descontos da contribuição 

previdenciária efetuados sobre o adicional noturno do autor. Narra a parte 

autora que o requerido efetuou de forma indevida descontos de 

contribuição previdenciária sobre o adicional noturno recebido pelo 

requerente, tendo em vista a existência de tese com repercussão geral 

prevendo a impossibilidade dos referidos descontos. Pois bem. O artigo 

294 do CPC prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que na segunda hipótese será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser 

comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, conforme dicção 

do artigo 311, inciso II, do CPC. O requerente informa que à luz das 

premissas estabelecidas, foi fixada em repercussão geral seguinte tese 
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pelo STF: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade” – RE 593068/SC. Com efeito, a tese firmada 

pelo Superior Tribunal Federal se amolda ao caso concreto, tendo o 

requerente comprovado documentalmente os descontos de contribuição 

previdenciária efetuados sobre o adicional noturno. Nesse sentido, eis o 

entendimento jurisprudencial Supremo Tribunal Federal: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO 

GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA 

DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO 

INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, 

aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do 

art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter 

contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 

do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem 

figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. 

Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à 

aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 

incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se 

confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, 

não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante 

à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das 

premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘ADICIONAL NOTURNO’ e ‘adicional de 

insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas. (Ministro Luís 

Roberto Barroso – Relator – Recurso Extraordinário 593.068 Santa 

Catarina - Data De Publicação Dje 22/03/2019 - Ata nº 34/2019. DJE nº 56, 

divulgado em 21/03/2019).” Sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso assim tem se posicionado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – 

ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – REPERCUSSÃO GERAL COM 

MÉRITO JULGADO – TEMA 163 STF – DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL 

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030 DO CPC – SERVIDOR PÚBLICO – 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE REGIME DE PLANTÃO 

E ADICIONAL NOTURNO – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – 

RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 

ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 

Juízo de retratação positivo para fins de adequação do acórdão proferido 

pela Turma Recursal Única em conformidade com a orientação firmada 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 163.Não incide 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do SERVIDOR PÚBLICO, tais como terço de 

férias, serviços extraordinários, ADICIONAL NOTURNO e ADICIONAL de 

insalubridade, precedentes do STF.” (N.U 1001021-52.2016.8.11.0001, 

TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal 

Única, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019). Ante o 

exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, DEFIRO A TUTELA DE 

EVIDÊNCIA para determinar a SUSPENSÃO do desconto de contribuição 

previdenciária sobre o adicional noturno do autor, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais). INTIME-SE o requerido da presente decisão. CITE-SE a 

parte ré, devendo constar que o prazo para responder aos termos da 

presente ação é de trinta (30) dias, nos termos do enunciado nº 1 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso. Considerando a 

matéria tratada nos presentes autos virtuais, cancele-se a realização de 

audiência de conciliação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de fevereiro de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000953-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BISPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000953-79.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: ANA MARIA 

BISPO EXECUTADO: MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do CPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do CPC e no art. 

512 da CNGC/MT. Sobre o assunto segue o recente julgado: “EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA 

POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI 

DE ABUSO DE AUTORIDADE - INOCORRÊNCIA. A determinação de 

penhora de dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor 

do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36, da Lei nº 

13.869/19, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Logo, é 

cabível a penhora de dinheiro, em depósito ou aplicação em instituição 

financeira em nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do CPC/2015, uma vez que prioritária, conforme 

disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente porque o objetivo da 

execução é, primordialmente, a satisfação do direito do credor.” (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.147079-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação 

da súmula em 23/01/2020). Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a penhora eletrônica de valor integral. Assim, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003397-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS DE LIMA DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003397-22.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BMG S.A 

EXECUTADO: MARIA DAS GRACAS DE LIMA DIAS Vistos. INDEFIRO o 

pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte executada no 

Id. 20000252 - Pág. 2, uma vez que foi condenada nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, de sorte que a litigância de má-fé não 

se coaduna com a justiça gratuita, pois o litigante não pode ser premiado 

com qualquer benesse processual. A respeito do assunto segue a 

jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: 

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGA 

CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

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

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 

a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 
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visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: Assinatura 

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

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

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

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

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

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

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

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

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

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

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

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

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

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

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

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

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

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

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

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

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

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

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

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

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

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

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

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

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

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

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso no bojo do Mandado de 

Segurança nº 1000182-10.2018.8.11.9005 impetrado em face de decisão 

proferida por este Juízo, in verbis: “MANDADO DE 

SEGURANÇA-INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA-HIPOSSUFICIÊNCIA 

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

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

Nos casos de condenação por litigância de má-fé, não há que se falar em 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita conforme 

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

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

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

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

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

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

Justiça, o litigante de má-fé não pose ser eximido de pagar as custas 

processuais e os honorários advocatícios decorrentes da penalidade. 

Como consequência do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, 

INDEFIRO, também, o pedido concernente à suspensão da exigibilidade 

formulado pela executada no Id. 26907098. Passo à análise do pedido de 

penhora de ativos formulado pela parte exequente. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do CPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, e considerando, ainda, a expressa 

concordância da parte executada com o cálculo apresentado pela parte 

exequente, DEFIRO o pedido de penhora via sistema Bacenjud, com 

fundamento, ainda, no artigo 837 do CPC e no art. 512 da CNGC/MT. Sobre 

o assunto segue o recente julgado: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA POR MEIO DO SISTEMA 

BACENJUD - POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE 

AUTORIDADE - INOCORRÊNCIA. A determinação de penhora de dinheiro 

por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não 

caracteriza a infração disposta no art. 36, da Lei nº 13.869/19, que dispõe 

sobre os crimes de abuso de autoridade. Logo, é cabível a penhora de 

dinheiro, em depósito ou aplicação em instituição financeira em nome do 

devedor, por meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC/2015, uma vez que prioritária, conforme disposto no art. 835 do 

CPC/2015, mormente porque o objetivo da execução é, primordialmente, a 

satisfação do direito do credor.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.147079-8/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 23/01/2020). 

Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em 

gabinete sobre o valor exequendo e restou parcialmente frutífero o 

bloqueio de valores, motivo pelo qual o extrato da operação emitido pelo 

Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 do 

FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. Deve a Srª. 

Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos 

Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da 

transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento 

promova a devida vinculação da quantia aos presentes autos. Intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis 

de penhora. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de fevereiro de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-82.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000666-82.2020.8.11.0007 REQUERENTE: JOSIMAR 

OLIVEIRA LIMA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos. Trata-se de ação movida em face do MTPREV c/c pedido de 

antecipação de tutela objetivando a suspensão dos descontos da 

contribuição previdenciária efetuados sobre o adicional noturno do autor. 

Narra a parte autora que o requerido efetuou de forma indevida descontos 

de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno recebido pelo 

requerente, tendo em vista a existência de tese com repercussão geral 

prevendo a impossibilidade dos referidos descontos. Pois bem. O artigo 

294 do CPC prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que na segunda hipótese será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser 

comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, conforme dicção 

do artigo 311, inciso II, do CPC. O requerente informa que à luz das 

premissas estabelecidas, foi fixada em repercussão geral seguinte tese 

pelo STF (Tema 163- RE 593068/SC): “Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade”. Com 

efeito, a tese firmada pelo Superior Tribunal Federal (Tema 163) se amolda 

ao caso concreto, tendo o requerente comprovado documentalmente os 

descontos de contribuição previdenciária efetuados sobre o adicional 

noturno. Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial Supremo 

Tribunal Federal: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O 

regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se 

pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores 

sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. 

A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa 

claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição 

previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham 

“repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as 

verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão 

contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição 

previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo 

ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade 

para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do 

tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão 

geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 20 de 547



como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘ADICIONAL NOTURNO’ e 

‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso 

extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. 

(Ministro Luís Roberto Barroso – Relator – Recurso Extraordinário 593.068 

Santa Catarina - Data De Publicação Dje 22/03/2019 - Ata nº 34/2019. DJE 

nº 56, divulgado em 21/03/2019).” Sobre o tema, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso assim tem se posicionado: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – 

REPERCUSSÃO GERAL COM MÉRITO JULGADO – TEMA 163 STF – 

DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030 

DO CPC – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, 

ADICIONAL DE REGIME DE PLANTÃO E ADICIONAL NOTURNO – VERBA 

NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE 

FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO 

INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO 

ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO POSITIVO. Juízo de retratação positivo para fins de 

adequação do acórdão proferido pela Turma Recursal Única em 

conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do TEMA 163.Não incide CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do 

SERVIDOR PÚBLICO, tais como terço de férias, serviços extraordinários, 

ADICIONAL NOTURNO e ADICIONAL de insalubridade, precedentes do 

STF.” (N.U 1001021-52.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO 

DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, DEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA para determinar a 

SUSPENSÃO do desconto de contribuição previdenciária sobre o adicional 

noturno do autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). INTIME-SE o requerido 

da presente decisão. CITE-SE a parte ré, devendo constar que o prazo 

para responder aos termos da presente ação é de trinta (30) dias, nos 

termos do enunciado nº 1 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato 

Grosso. Considerando a matéria tratada nos presentes autos virtuais, 

cancele-se a realização de audiência de conciliação. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 17 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004005-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGIMIRO FERREIRA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004005-20.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: JORGIMIRO 

FERREIRA DA CRUZ EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e o credor 

concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta 

para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará eletrônico de liberação 

do valor depositado judicialmente em favor da advogada da parte credora, 

DESDE QUE possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber. Oportunamente, remetam-se os autos à CAA para fim de 

cobrança das custas processuais, nos termos da CNGC/MT. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de fevereiro de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010270-84.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR ALT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010270-84.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: VOLMIR ALT 

EXECUTADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Expedido RPV não fora comprovado nos autos o 

pagamento no prazo legal, razão porque foi efetuada a penhora eletrônica 

de valor na conta do executado. Posteriormente, o devedor noticiou nos 

autos a quitação do RPV (Id nº 29033697). A parte credora concorda com 

o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta para 

transferência do valor. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Expeça-se alvará 

eletrônico de liberação do valor penhorado eletronicamente via BacenJud 

em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Proceda-se a 

vinculação do valor depositado pelo devedor (Id nº 29033697) aos 

presentes autos e expeça-se alvará de restituição em prol do executado, 

observando os dados bancários informado na petição Id nº 29035679. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000059-06.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALAIS GASPAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000059-06.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: GUILHERME 

CALAIS GASPAR EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a parte 

credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta bancária para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, 

DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber, observando-se os dados bancários fornecidos 

pelo credor. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Após, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000104-73.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000104-73.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

ANTONIO LOPES SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Chamo o feito à ordem e, consigno que a 

audiência agendada para o dia 11 de março de 2019, realizar-se-á no dia 

27 de abril 2020, às 15h30min. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 14 de 

fevereiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005322-19.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1005322-19.2019.8.11.0007 ANTONIO JOAO DE ALMEIDA INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 17 de fevereiro de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005240-85.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON BELEM DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1005240-85 .2019 .8 .11 .0007  ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA ANDERSON BELEM DE CARVALHO 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para apresentar réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 17 de fevereiro de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001212-74.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. AZEVEDO OLIVEIRA ANALISES CLINICAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELI APARECIDA MILCZUK (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1001212-74.2019.8.11.0007 D. AZEVEDO OLIVEIRA ANALISES 

CLINICAS - ME JOCELI APARECIDA MILCZUK IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca da petição 

e documentos ID 29184380, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 17 de fevereiro de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003942-58.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU DA SILVA (REQUERIDO)

ALCEU DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1003942-58.2019.8.11.0007 COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT ALCEU DA SILVA - ME e outros IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do exequente para manifestação nos presentes autos acerca da restrição 

veicular levada a efeito pelo sistema RENAJUD conforme comprovante ID 

27541861, bem como para providenciar o necessário para a penhora, 

indicando a localização do veículo, e ainda, se deseja a remoção, 

permanecendo como depositário do bem móvel, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 17 de 

fevereiro de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000327-26.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA SAMPAIO PAZINATO (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DOMINGOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEIZER RICARDO IZZO OAB - PR31839 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Ilda Rosseti Patussi de Oliveira (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000327-26.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: MADALENA SAMPAIO PAZINATO TESTEMUNHA: MARIA 

APARECIDA DOMINGOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Cumpra- se, conforme deprecado, servindo cópia como 

mandado, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 260, do 

Código de Processo Civil. DESIGNO audiência para oitiva das testemunhas 

MARIA APARECIDA DOMINGOS e ILDA ROSSETI PATUSSI DE OLIVEIRA 

para o dia 01 de junho de 2020, às 14:00 horas. OFICIE-SE ao Juízo 

Deprecante. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 13 de fevereiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000498-80.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVA CRISTINA SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000498-80.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: DEIVA CRISTINA 
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SANTOS PEREIRA Vistos. Intime-se a parte autora para que recolha as 

custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do 

artigo 485 do Código de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO do 

processo, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 14 de fevereiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004446-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES ARAGON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO OAB - MT0004151S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004446-64.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: 

ANTONIO RODRIGUES ARAGON EXECUTADO: CRISTIANA DA SILVA 

Vistos. DETERMINO a suspensão da presente ação até o dia 15/08/2020, 

quando haverá o adimplemento da última parcela (07/2020), além do 

esgotamento do prazo para a comprovação da transferência do imóvel 

(08/2020). Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se, devendo a 

exequente manifestar-se em 05 (cinco) dias, informando se a parte 

executada cumpriu a obrigação, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de pagamento com a consequente extinção da presente ação 

e levantamento das penhoras eventualmente existentes. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 10 de fevereiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005521-41.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PLINIO SANDMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1005521-41.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

ANTONIO PLINIO SANDMANN REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Quanto a preliminar de prescrição trazida 

pela Autarquia, está não merece prosperar, pois o requerimento na via 

administrativa se deu em 11/10/2019, e a ação foi ajuizada em 18/12/2019, 

portanto, longe de operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento 

da ação. Superada a preliminar suscitada e não havendo outras 

preliminares à serem analisadas, não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da lide 

(CPC, art. 355). Fixo o ponto controvertido em prova do efetivo exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no prazo previsto pela 

legislação previdenciária (art. 48, § 2º c/c art. 142 da Lei nº 8.213, de 24 

de julho de 1991). DESIGNO audiência de instrução para o dia 08 de junho 

de 2020, às 13h30min. Deverão as partes apresentar o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 

357 do CPC. Consignando que, de acordo com o artigo 455 do CPC, 

caberá aos advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por 

eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do CPC. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 17 de fevereiro de 

2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000618-26.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

PAULINO VENCESLAU DE BRITO OAB - 584.363.919-34 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000618-26.2020.8.11.0007. 

REPRESENTANTE: PAULINO VENCESLAU DE BRITO REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. RECEBO a inicial em todos 

os seus termos. Ademais, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante 

da presunção de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoas 

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

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

Entendo necessário, para análise do pedido de antecipação de tutela 

antecipada, a realização de perícia médica. In casu, nos termos do 

Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perito judicial o Dr. 

Charles Miranda Medeiros – CRM/MT nº 3253, que poderá ser encontrado 

na Rua U-2, Canteiro Central, s/nº, Centro, Alta Floresta-MT, CEP: 

78580-000, nestes termos, FIXO os honorários em R$ 500,00 (quinhentos 

reais), em observância à tabela V da Resolução nº 232/2016-CJF, sendo 

que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo 

perito nomeado, que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo 

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. 

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia da inicial, dos quesitos apresentados 

pela parte autora, de eventuais atestados médicos e resultados de 

exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da 

parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, 

arquivado na Secretaria da Vara). Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: 

a) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que 

tipo? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade 

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

incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? 

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

Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguma atividade braçal? Uma vez designada data para realização da 

perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, 

com o encaminhamento dos autos, CITE-SE o requerido, devendo constar 

as advertências do artigo 344 do CPC e que o prazo para contestar será 

em dobro, ou seja, 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 183 do CPC. No 

mesmo ato da citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca 

do laudo médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 
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concordância com o laudo pericial. Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas 

na contestação. Com a manifestação das partes sobre o laudo pericial ou 

decorrido o prazo “in albis” para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos 

honorários periciais no sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça 

Federal, conforme Resolução nº 00305/2014-CJF. Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

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

Floresta/MT, 07 de fevereiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000650-31.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA DE JESUS DOMINGOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000650-31.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

APARECIDA MARIA DE JESUS DOMINGOS REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO o benefício da 

Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso 

verificadas as hipóteses legais. Tendo em vista a improvável possibilidade 

de conciliação, DEIXO de designar a audiência preliminar prevista no art. 

334, do CPC. CITE-SE a requerida para apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, e CONSIGNE-SE que, havendo interesse da requerida 

em conciliar, deverá indicar em preliminar de contestação. CONSIGNE-SE 

ainda que deverá a parte requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos 

na inicial, eis que os não impugnados serão presumidos como 

verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 

13.105/15. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003437-67.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE GONCALVES DE AGUIAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003437-67.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

JUDITE GONCALVES DE AGUIAR REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Diante da certidão de ID. 25859492, 

NOMEIO, em substituição, o médico Dr. Charles Miranda Medeiros – 

CRM/MT 3253, que poderá ser encontrado na Clínica Medicina do Trabalho, 

para efetuar perícia médica na parte autora, independentemente de 

compromisso, com base no artigo 468 da Lei 13.105/15 (CPC). Cumpra-se 

a decisão de ID. 22337097. Alta Floresta/MT, 17 de fevereiro de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000341-10.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LAYANE DO PRADO LISBOA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON BARBOSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000341-10.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

LAYANE DO PRADO LISBOA EXECUTADO: MARLON BARBOSA DE 

OLIVEIRA Vistos. Recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça diante 

da presunção de veracidade da afirmação da Exequente (pessoa física) 

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

despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. 

Haja vista que o título que embasa a pretensão executória detém natureza 

judicial (transação com homologação judicial), o presente procedimento 

reger-se-á pelas normas do art. 528 e ss. do Novo Código de Processo 

Civil. Desta feita, DETERMINO a intimação pessoal do Executado para que, 

no prazo de 03 (três) dias, pague o débito no montante de R$65,97 

(sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos), prove que o fez ou 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, contando-se o prazo apenas em 

dias úteis (art. 219, CPC/15). Consigne no mandado que, descumprida a 

ordem acima, protestar-se-á o título judicial, bem como decretar-se-á sua 

prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três meses), consoante previsto nos §

§1º e 2º, do art. 528, do CPC/15. Descumprida a obrigação, certifique-se o 

decurso do prazo “in albis”, a justificação ou a comprovação do 

pagamento, e, após, intime-se pessoalmente o Defensor Público para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se a prerrogativa 

disposta no art. 186. Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Alta 

Floresta/MT, 17 de fevereiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002797-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO JOSE LAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002797-98.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: AMARILDO JOSE LAGE REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Verifico que o apelado, não 

apresentou as contrarrazões, conforme id24438135. Por não haver 

apelação adesiva ou preliminar nas contrarrazões apresentadas, nos 

termos do artigo 1011 do CPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já 

indicado, com as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no 

artigo 346 da CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 17 de fevereiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005596-80.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARDOSO DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1005596-80.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARIA CARDOSO DA ROSA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Tendo em vista que a parte autora não 

compareceu na data designada para a perícia médica, intime-se a perita 

nomeada para reagendar a perícia de acordo com a decisão de 

id27814003, que poderá ser encontrada no Hospital Geral de Alta 

Floresta/MT. Dessa forma, cumpra-se conforme determinado ao ID 

27814003. Às providência necessárias. Alta Floresta/MT, 17 de fevereiro 

de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005253-84.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LIMA FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1005253-84.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

APARECIDO LIMA FARIAS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de 

Ação Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, em que a parte autora 

alega ter sofrido acidente de trânsito que resultou na sua invalidez 

permanente. Com a inicial (ID. 26947964) foram juntados documentos via 

Sistema PJE. A inicial foi recebida (ID. 26961115), oportunidade em que 

fora determinada a citação da requerida. O requerido ofertou contestação 

(ID. 27982845), alegando preliminarmente a necessidade de adequação do 

valor da causa, carência da ação e no mérito pugnando pela 

improcedência do pedido, sob o fundamento da autora não ter provado os 

fatos constitutivos do seu direito. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, conforme ID. 29124828. Vieram-me os autos conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Passo a apreciar a matéria preliminar arguida pelo 

demandado. Sabe-se que o valor da causa é o valor econômico a ela 

atribuído. Ou seja, o potencial proveito econômico para as partes que 

demandam a tutela jurisidicional. E equivale, então, à monetarização dos 

fatos e fundamentos jurídicos da causa. No caso dos autos pugna o autor 

pelo recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT, no percentual de 100%

(cem por cento) que corresponde a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), nesse sentido, atribuiu ao valor da causa o montante de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), motivo pelo qual rejeito a 

preliminar avençada. Do mesmo, não há que se falar em falta de interesse 

de agir, sedimentada no fato de a parte autora não ter ingressado 

primeiramente com o pedido administrativo. Isso porque, diante do princípio 

da inafastabilidade do controle judicial, não se vê qualquer amparo à 

preliminar em questão. Aliás, ao se adotar igualmente a teoria da jurisdição 

una, o nosso ordenamento jurídico, afastando-se do contencioso 

administrativo de origem francesa, optou por conferir unicamente ao Poder 

Judiciário a atribuição de compor a lide de forma imutável, de sorte que 

não se encontra qualquer obstáculo para que a parte busque o direito, que 

entende ser devido, diretamente do órgão judicante. Por essa razão, 

notadamente pelo princípio da inafastabilidade do controle judicial e pela 

teoria da jurisdição una, INDEFIRO a preliminar de carência da ação por 

inexistência de interesse de agir. Rejeito, portanto, as preliminares 

levantadas pela parte ré e, não havendo outras questões processuais 

pendentes, DECLARO O FEITO POR SANEADO. Fixo o ponto controvertido 

como sendo a efetiva invalidez permanente da parte autora, decorrente 

das lesões sofridas no acidente de trânsito mencionado na inicial. Defiro o 

pedido e determino a realização de prova pericial. Para tanto, nomeio, 

como perito, Dr. Diego Marcelo Muller – CRM 6838/MT (ortopedista), que 

poderá ser encontrado nas dependências do Hospital Geral, razão por 

que, FIXO os honorários em R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem 

pagos antecipadamente pela parte Requerida, mediante depósito em juízo 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desistência da prova. Após, a 

comprovação do depósito por parte da requerida, intime-se a médica perita 

nomeada para que designe data para a realização da pericia, sendo que 

juntamente com o mandado de intimação, deverão ser juntados os 

quesitos das partes. Igualmente seja comunicado a Srª. Perita que terá 

livre acesso a documentação juntada aos autos. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta/MT, 17 de fevereiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 19/2020-CNparO Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, 

Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...CONSIDERANDO 

que a servidora MATILDE VIEIRA CASTRO, Matrícula nº 4602, Técnica 

Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária da Secretaria da 3ª Vara 

Cível desta Comarca, estará afastada de suas funções por motivo de 

compensatórias, no período de 6.2.2020 a 10.2.2020;RESOLVE:     

DESIGNAR o servidor NEUTON PEREIRA MILHOMEM, Matrícula nº 5997, 

Técnico Judiciário - PTJ, para exercer a função de Gestor Judiciário 

Substituto da Secretaria da 3ª Vara Cível desta Comarca, no período de 

6.2.2020 a 10.2.2020.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças, 12 de fevereiro de 2020.       MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA N. 19/2020-CNpar

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que a servidora MATILDE VIEIRA CASTRO, Matrícula nº 

4602, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária da Secretaria 

da 3ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas funções por 

motivo de compensatórias, no período de 6.2.2020 a 10.2.2020;

RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor NEUTON PEREIRA MILHOMEM, Matrícula nº 5997, 

Técnico Judiciário - PTJ, para exercer a função de Gestor Judiciário 

Substituto da Secretaria da 3ª Vara Cível desta Comarca, no período de 

6.2.2020 a 10.2.2020.

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

Barra do Garças, 12 de fevereiro de 2020.

 MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA N. 22/2020-CNpar O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, 

Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...   RESOLVE:   

CONCEDER ao servidor MARCOS GALVÃO DOS SANTOS, Matrícula nº 

2972, Técnico Judiciário – PTJ, desta Comarca, 24 (vinte e quatro) dias de 

Licença-Prêmio, conforme decisão proferida nos autos de Pedido de 

Licença-Prêmio CIA nº 0711961-72.2018.8.11.0004, referente ao 

quinquênio de 8.4.2013 a 8.4.2018, a ser usufruída no período de 

26.2.2020 a 20.3.2020.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças, 17 de fevereiro de 2020.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ 

DE DIREITO DIRETOR DO FORO     DF/mgstable

 PORTARIA N. 22/2020-CNpar

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc...

 RESOLVE:

 CONCEDER ao servidor MARCOS GALVÃO DOS SANTOS, Matrícula nº 

2972, Técnico Judiciário – PTJ, desta Comarca, 24 (vinte e quatro) dias de 

Licença-Prêmio, conforme decisão proferida nos autos de Pedido de 

Licença-Prêmio CIA nº 0711961-72.2018.8.11.0004, referente ao 

quinquênio de 8.4.2013 a 8.4.2018, a ser usufruída no período de 

26.2.2020 a 20.3.2020.

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

Barra do Garças, 17 de fevereiro de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

* A Portaria n. 4/2020 completa, que estabelece a escala de Plantão a ser 

obedecida pelos oficiais de justiça no mês de março de 2020 da Comarca 

de Barra do Garças, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-87.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAYNNY PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE BARBOSA MAIA OAB - GO58831 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000330-87.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:RAYNNY 

PEREIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELE 

BARBOSA MAIA POLO PASSIVO: TNL PCS S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 03/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-72.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN ANDERSON DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITRINE CELULARES (REQUERIDO)

JOCASTRA GONCALVES (REQUERIDO)

WAGNER LUIZ PAZ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000331-72.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JHONATAN 

ANDERSON DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SIMIRAMY BUENO 

DE CASTRO POLO PASSIVO: VITRINE CELULARES e outros (2) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 03/04/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 15 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-57.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MAZZARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MORAES DE ALMEIDA FILHO OAB - GO49307 (ADVOGADO(A))

DANILO ALVES TEIXEIRA OAB - MT23254/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000332-57.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

MAZZARDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILMAR MORAES DE 

ALMEIDA FILHO, DANILO ALVES TEIXEIRA POLO PASSIVO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 03/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-42.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANEIDE FERREIRA DUQUE SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000333-42.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:VANEIDE 

FERREIRA DUQUE SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDILZETE 

GOMES MORAIS DE ABREU, FABIANA CARLA DE OLIVEIRA POLO 

PASSIVO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 03/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-12.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

LABORATORIO E DISTRIBUIDORA OPTICA BELA VISTA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000335-12.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JOANA PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WALTER GEORGE 

RAMALHO DE LIMA POLO PASSIVO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 

03/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, 

SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 17 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012793-78.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEREIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO APARECIDO DUTRA (REQUERIDO)

GOIAS VEICULOS MULTIMARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA OAB - MT6775/A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o procurador da parte 

autora para no prazo de 05 (cinco) dias informe a existência de bens do 

réu para prosseguimento da execução, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002682-52.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILSON SANTOS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILSON SANTOS MORAIS OAB - MT26553/O (ADVOGADO(A))

VANDERLI ALVES MEDEIROS OAB - MT25596/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

COSME RIDOVAL GONCALVES MANSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA ANDRE DA MATA OAB - MT0010521A (ADVOGADO(A))

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT9126-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/04/2020, às 14h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001154-80.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. F. LOPES VAZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MAX MELO OAB - MT25600/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA LUIZA MARQUES (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/04/2020, às 15h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-94.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DIAS PAES LEME NETO (REQUERENTE)

AIDA IBRAHIM ALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000336-94.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LUIZ DIAS PAES 

LEME NETO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HUMBERTO 

ALVES DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 03/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE OLIVEIRA BOSAIPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RABAIOLI RAMOS OAB - MT0014796A (ADVOGADO(A))

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

PAULA RODRIGUES MASSAFRA REAMI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/04/2020, às 15h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002774-30.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BRAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

FABIANA MENDES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO 

DE HOSPEDAGEM LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/04/2020, às 16h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-79.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGIONAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CESAR DE ALMEIDA OAB - MT26996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000337-79.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:REGIONAL 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SEBASTIAO CESAR DE ALMEIDA POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 03/04/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001802-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA C. DE MOURA FARIAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M E W JOALHERIA LTDA ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/04/2020, às 12h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-65.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT15002-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENICE GOMES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/04/2020, às 12h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002155-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENI DA ASSUNCAO CAFE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Processo n. 1002155-37.2018.8.11.0004 Requerente: ALDENI DA 

ASSUNCAO CAFE ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SUZINETE COSTA 

DE ALMEIDA - MT21291-O Requerido: VIVO S.A. ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Nos 

termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar a parte Requerida 

para, no prazo de 05 (CINCO) dias, requerer o cumprimento da sentença, 

caso queira, sob pena de remessa ao arquivo. BARRA DO GARÇAS, 17 

de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001465-71.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

I P MATOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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WENDER CASTRO SILVA 83842675100 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/04/2020, às 12h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NOHAMA PERES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT9353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para manifestar acerca do deposito judicial 

efetuado pela requerida, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001715-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA C. DE MOURA FARIAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINARIA FIGUEIREDO MONTEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/04/2020, às 13h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002256-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRAN KARLOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO JUNIOR NEVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002256-11.2017.8.11.0004 

Requerente: FRAN KARLOS DE OLIVEIRA ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - MT0019113A Requerido: 

OSWALDO JUNIOR NEVES ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: 

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - MT0012203S Nos 

termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 52/2007 , 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Embargada 

para, nos termos do artigo 49 da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões 

aos Embargos de Declaração interpostos nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 17 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-97.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCILENE DA SILVA SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1001806-97.2019.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 2.309,05; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 12/12/2019. BARRA DO GARÇAS, 17 de 

fevereiro de 2020. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001412-90.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MOREIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001412-90.2019.8.11.0004 

Requerente: JOAO MOREIRA NEVES ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

THIAGO BORGES ANDRADE - MT0018994A Requerido: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT4062-A Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do 

artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

17 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001471-78.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

I P MATOS - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCILENE DA SILVA SOARES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 Certidão de 

Trânsito em Julgado e Custas Processo n. 1001471-78.2019.8.11.0004 

Requerente: I P MATOS - ME ADVOGADO DO(A) INTERESSADO: ANA 

CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON - MT0020659A Requerido: 

MARIA LUCILENE DA SILVA SOARES Certifico que a Sentença transitou 

em julgado sem interposição de recurso em 12/12/2019. Certifico ainda 

que não há custas pendentes. BARRA DO GARÇAS, 17 de fevereiro de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001413-75.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE MATOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001413-75.2019.8.11.0004 

Requerente: MARIA APARECIDA DE MATOS ADVOGADO DO(A) 

INTERESSADO: THIAGO BORGES ANDRADE - MT0018994A Requerido: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT4062-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 17 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-45.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZ OLIVEIRA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1001318-45.2019.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 10.220,37; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 12/12/2019. BARRA DO GARÇAS, 17 de 

fevereiro de 2020. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001609-45.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE ELIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1001609-45.2019.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 10.247,76; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 12/12/2019. BARRA DO GARÇAS, 17 de 

fevereiro de 2020. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-64.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PADARIA ROMEU E JULIETA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOHANA MORAES DE OLIVEIRA OAB - GO47203 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000338-64.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:PADARIA ROMEU 

E JULIETA LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NOHANA MORAES 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 06/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-02.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRE AMORIM DOS SANTOS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1000616-02.2019.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 10.170,97; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 16/12/2019. BARRA DO GARÇAS, 17 de 

fevereiro de 2020. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001738-50.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REDDER KLYFFER LOPES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1001738-50.2019.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 10.503,73; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 12/12/2019. BARRA DO GARÇAS, 17 de 

fevereiro de 2020. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU INEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R M CONSTRUCOES ELETRICAS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA 

(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1000605-41.2017.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 11.814,32; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 12/12/2019. BARRA DO GARÇAS, 17 de 

fevereiro de 2020. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000245-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RA COMUNICACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO do POLO PASSIVO/PARTE RECORRENTE, por meio de 

seu(sua) advogado(a), para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos termos da 

r. acórdão. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às custas 

judiciais e R$ 228,80 (Duzentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), 

referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, 

ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet 

o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NL SENTINELLO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSYO REZENDE BARCELOS OAB - MT0015260A (ADVOGADO(A))

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAN-SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS E MARMORES LTDA 

(REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1001622-78.2018.8.11.0004 

Requerente: NL SENTINELLO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: EURIPEDES FERREIRA 

MARTINS JUNIOR - MT0020393A, KASSYO REZENDE BARCELOS - 

MT0015260A Requerido: JPP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP e 

outros (2) ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: CARLOS EDUARDO 

COIMBRA DONEGATTI - SP0290089A, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

SP155456 Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar a parte 

DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das 

Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 

148,98, cujas guias podem ser obtidas através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na forma 

determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 17 de fevereiro de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-49.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000339-49.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MARCOS 

ROBERTO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANDRO LUIS 

COSTA SAGGIN POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 06/04/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001598-16.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELME JOSE BORGES (REQUERENTE)

DALBA BARROS MATOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA,DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 23/08/2019 

Hora: 13:40/HORÁRIO DE MATO GROSSO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1001968-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT17744/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT15002-B (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos 

autos, face o trânsito em julgado da r. sentença dos embargos à 

execução.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001968-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT17744/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT15002-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO PASSIVO/PARTE EMBARGANTE, por meio de 

seu(sua) advogado(a), para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos termos da 

r. acórdão. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às custas 

judiciais e R$ 171,10 (Cento e setenta e um reais e dez centavos), 

referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, 

ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet 

o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1002627-95.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS OAB - MT0016709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. N. L. (REU)

V. D. N. L. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002627-95.2019.8.11.0006 AUTOR(A): ALYSSON ERONIL DA SILVA 

LICA RÉU: VIVIANE DO NASCIMENTO LICA, VINICIUS DO NASCIMENTO 

LICA Vistos etc. Trata-se de ação de exoneração de alimentos proposta 

por Alysson Eronil da Silva Lica em desfavor de Viviane do Nascimento 

Lica e Vinicius do Nascimento Lica, todos devidamente qualificados nos 

autos. Recebida a inicial, foi determinada a realização de audiência de 

conciliação e mediação (ID 20221222), a qual restou parcialmente frutífera, 

conforme ata juntada aos autos (ID 21827550). O requerente e a requerida 

Viviane do Nascimento Lica entabularam acordo em relação à exoneração 

de alimentos (ID 21827550). É O RELATÓRIO. DECIDO. Considerando que 

as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista ainda o parecer 

ministerial, HOMOLOGO o acordo em relação à exoneração de alimentos 

prestados em favor de Viviane do Nascimento Lica para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Ademais, intime-se a parte autora, via 

advogado constituído, para informar o atual endereço do Requerido 

Vinicius do Nascimento Lica, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento. Oficie-se a fonte empregadora do requerente 

para cessar o desconto em folha dos alimentos anteriormente 

convencionados em benefício de Viviane do Nascimento Lica e que 

correspondem a 50% do salário mínimo. Certificado o decurso do prazo, à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cáceres, 17 de 

dezembro de 2019. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002870-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CALIXTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL 

DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA ASSUNCAO SANTOS PROCESSO 

n. 1002870-44.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 880,00 ESPÉCIE: [Tutela 

e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO/CURADOR: Nome: LUIZ 

CARLOS DE OLIVEIRA Endereço: RUA DAS CAMÉLIAS, SN, VILA NOVA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO/INTERDITANDO: Nome: 

JOSE CALIXTO DOS SANTOS Endereço: LINHA C 055 GLEBA 08, 0, LOTE 

TREIS FIGUEIRA, ZONA RURAL, ARIQUEMES - RO - CEP: 78930-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, do 

inteiro teor da Sentença proferida nos autos, supra identificado, que 

abaixo transcrita, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento (art. 

523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de ação de 

interdição c/c liminar proposta por Luiz Carlos de Oliveira que objetiva a 

interdição de José Calixto dos Santos, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Narra a Requerente, em síntese, ser filho do interditando José 

Calixto dos Santos, o qual padece de enfermidade diagnosticada como CID 

G31.1. Afirma que a patologia apresentada pelo Sr. José Calixto dos 

Santos impossibilita-o de reger sua vida de forma independente, uma vez 

que a sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude do 

interditando ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus 

bens e rendimentos, o Requerente deseja se tornar curador especial 

deste para prestar-lhe a assistência privada. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Recebida a inicial, foi determinada a realização 

de entrevista e estudo psicossocial (ID 15550866). A entrevista do 

interditando restou prejudicada ante sua impossibilidade de locomoção, 

tendo sido substituída pela avaliação psicossocial determinada nos autos 

(ID 18406128). O relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado 

aos autos (ID 18911088). O Ministério Público nada requereu, conforme 

certificado nos autos (ID 21048119). É O RELATÓRIO. DECIDO. O Estatuto 

da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define 

pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando é 

portador de enfermidade que lhe dificulta a locomoção e a manifestação 

de sua vontade, é certo que a interdição é medida necessária à garantia 
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de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito 

inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, 

concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que o impede de 

exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o exame 

psicossocial concluiu que o interditando é tem reduzida capacidade de 

reger sua pessoa e administrar seus bens e a ausência de quaisquer 

condutas que desabonem seu curador provisório. Nesse sentido, dispõe o 

artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, 

por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, 

o que se aplica ao interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de José Calixto dos 

Santos, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, 

na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 

1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curador Luiz Carlos de Oliveira, 

confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. Transitado em julgado, expeça-se o termo 

de curatela definitiva e, em seguida, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Sem custas, uma vez que beneficiário da justiça 

gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos 

termos do art. 98, §3º do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Ciência ao Ministério Público. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 

15 de outubro de 2019. JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003087-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

W. P. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. C. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1003087-19.2018.8.11.0006. REQUERENTE: WALMIR PEREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MARIA JOSE C. SENÁBIO Vistos etc. Intimem-se as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, indicando, 

objetivamente, os fatos que pretendem demonstrar, no prazo sucessivo 

de 10 (dez) dias. Após, venham os autos conclusos para o saneamento 

do feito. Cumpra-se. Cáceres, 19 de dezembro de 2019. Alethea 

Assunção Santos Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000476-25.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA LUCIANO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA (REU)

SOLLANGE DA SILVA RAMOS (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1000476-25.2020.8.11.0006. AUTOR: JOAO BATISTA LUCIANO DE 

OLIVEIRA REU: SOLLANGE DA SILVA RAMOS, ROSANGELA RODRIGUES 

DA SILVA Vistos. 1. Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ajuizada por JOÃO BATISTA 

LUCIANO DE OLIVEIRA em face de SOLLANGE DA SILVA RAMOS e 

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA, já qualificados nos autos. 2. Narra a 

inicial que o requerente tomou conhecimento da ação de divórcio, 

cumulada com guarda, alimentos e partilha de bens [processo n. 

1002687-73.2016.811.0006], que tramitou perante este juízo. 3. Argumenta 

que, após solicitar cópia dos autos, constatou que as assinaturas apostas 

na procuração e declaração de hipossuficiência naquele processo eram 

distintas da sua. 4. Informa que não anuiu com os termos do acordo 

proposto e homologado, tampouco subscreveu a procuração e declaração 

de hipossuficiência encimadas. 5. Juntou aos autos cópia do título eleitoral, 

cédula de identidade, carteira de trabalho, assento de certidão nascimento 

e de casamento, cartão de firma n. 20152, bem como boletim de 

ocorrência n. 2019.340934. 6. Pugna pela concessão da tutela de 

urgência antecipatória de urgência, a fim de determinar a suspensão dos 

efeitos da sentença homologatória proferida nos autos n. 

1002687-73.2016.811.00006. 7. Vieram os autos conclusos. É a síntese 

do essencial. Fundamento e DECIDO. 8. RECEBO a petição inicial, eis que 

estão preenchidos os requisitos essenciais previstos no artigo 319 e 

seguintes do CPC. 9. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, conforme os 

termos do art. 98, CPC/2015. 10. Como visto, pretende a parte autora, via 

antecipação de tutela, a suspensão dos efeitos da sentença 

homologatória proferida nos autos n. 1002687-73.2016.811.00006. 11. Os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipada) está disciplinada no art. 300 do CPC, vejamos: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” 12. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo(a) 

demandante, é mister que o juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. 13. Para Luiz Guilherme Marinoni “a 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória”. 

14. Segundo Luiz Guilherme Marinone, ainda, “a tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” 15. Assim, 

para que se antecipe os efeitos da tutela, é extremamente necessário que 

esteja presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. 16. Deve-se ressaltar também, que somente 

poderá ser deferida a tutela provisória de urgência se houver 

possibilidade de sua reversão ou quando a irreversibilidade for recíproca, 

devendo neste último caso, a análise se pautar pela probabilidade do 

direito e pelo princípio da proporcionalidade a fim de se afastar o risco 

mais grave. 17. De acordo com o artigo 300, §2º, do CPC, há possibilidade 
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de se deferir a tutela de urgência em caráter liminar, isto é, deferimento da 

medida antes mesmo de ouvir o réu ou após justificação prévia, sendo que 

o deferimento inaudita altera parte da medida somente deve ser concedido 

se, além de evidenciada a probabilidade do direito, a urgência for tamanha 

que não possa esperar a manifestação da parte adversa ou for o caso da 

espera puder tornar sem eficácia a medida antecipatória. 18. Ao analisar 

os autos, verifico que o requisito da probabilidade do direito vindicado 

encontra-se presente, nesta fase de cognição sumária, mormente a 

demonstração da divergência entre a assinatura lançada na procuração e 

declaração de hipossuficiência constantes dos autos n . 

1002687-73.2016.811.0006 e as assinaturas apostas no título eleitoral, 

cédula de identidade, carteira de trabalho, assento de certidão nascimento 

e de casamento, como também no cartão de firma n. 20152. 19. Em 

relação ao requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

constato que a requerida propôs duas ações de cumprimento de sentença 

de al imentos [autos n. 1007284-80.2019.811.0006 e n. 

1007283-95.2019.811.0006], ambas perante este juízo, nas quais, 

inclusive, já houve determinação para pagamento, sob pena de 

expropriação e prisão. Com efeito, além do trâmite da ação de 

conhecimento cujos documentos foram utilizados, existem dois processos 

de cumprimento de sentença em andamento, os quais, a priori, podem 

acarretar medidas de constrição patrimonial e pessoal indevidas. Deveras, 

o perigo de dano resta configurado. 20. Diante dos inícios de provas 

materiais trazidos aos autos e, em uma análise de cognição sumária, 

entendo preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da 

tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o 

artigo 300 do CPC. 21. A propósito, destaco arestos deste E. TJMT: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSTAÇÃO DOS 

EFEITOS DO PROTESTO – POSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MULTA 

COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO – MULTA FIXADA DENTRO DOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Estando presente a verossimilhança 

do direito invocado para amparar o deferimento da tutela antecipada, à luz 

do art. 300 do CPC, a manutenção do decisum que determina a sustação 

dos efeitos do protesto existentes em nome da Agravada é medida que se 

impõe, sob pena de se frustrar, mesmo que em parte, a pretensão 

discutida. A imposição de astreintes constitui meio de coerção para 

cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a 

efetivação da tutela, Se a multa fixada encontra-se dentro dos parâmetros 

da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução das 

astreintes. (N.U 0145905-34.2015.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016)” “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA DO BENEFICIADO – SUSPENSÃO DO DÉBITO EM 

CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO 

ARTIGO 273 DO CPC – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO DISPONIBILIZADO DE 

FORMA EQUIVOCADA NA CONTA CORRENTE (APOSENTADORIA) DO 

AUTOR – TERMO DE DEVOLUÇÃO – AUSÊNCIA DE MARGEM E 

CONTRATO DE REFINANCIAMENTO EM DESACORDO COM AS NORMAS 

DAS INSTITUIÇÕES REQUERIDAS – RECURSO PROVIDO. Para a 

concessão de tutela antecipada é indispensável os requisitos a ela 

inerentes, quais sejam: a prova inequívoca e verossimilhança das 

alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Assim, se além de comprovar a devolução do crédito que foi 

disponibilizado de forma equivocada em sua conta corrente 

(aposentadoria), comprovou também o autor que não tinha margem para 

firmar contrato de refinanciamento e que este se encontrava em 

desacordo com as normas estabelecidas pelas requeridas para 

operações de crédito, ou seja, com a maioria de seus campos em branco 

e sem o reconhecimento de firma da assinatura do mutuário, deve ser 

deferida a tutela para que seja procedida a suspensão do débito 

consignado da conta corrente do autor. (N.U 0062501-56.2013.8.11.0000, 

, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014)” 22. Ante 

o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência e SUSPENDO os efeitos da sentença homologatória proferida nos 

autos n. 1002687-73.2016.811.00006, nos termos do art. 300, caput, do 

CPC. 23. Nos termos do artigo 334 do CPC/2015, REMETAM-SE os autos 

ao Centro de Mediação e Resolução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca para a realização de sessão de mediação. 24. CITE(M)-SE o(s) 

réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC/2015, para que 

compareça(m) à audiência designada, acompanhado(s) de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar(em) 

contestação, no prazo previsto no artigo 335 do CPC/2015. 25. Havendo 

desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (§5º, 

art. 334, CPC/2015). 26. CONSIGNE-SE no mandado e/ou carta precatória 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC/2015, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC/2015), bem como as partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(§9º, art. 334, CPC/2015). 27. COMUNIQUEM-SE os autos n. 

1007284-80.2019.811.0006 e n. 1007283-95.2019.811.0006 acerca desta 

decisão. 28. Decorrido o prazo para contestar o pedido e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), 

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

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos 

seguintes termos: a. Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; b. Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; c. 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. 29. Em seguida, INTIMEM-SE 

as partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da audiência de 

instrução, especificando objetivamente as provas que pretendam produzir, 

sob pena de indeferimento da produção probatória e julgamento imediato 

do pedido. 30. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, 

DIGA o MPE, em 15 (quinze) dias. 31. Após, tornem-me concluso para 

saneamento ou julgamento antecipado. 32. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005062-42.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PALMIRO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(REU)

XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAO JOSE FERNANDES JUNIOR OAB - MG178303 (ADVOGADO(A))

CARLOS MARCIO RISSI MACEDO OAB - GO22703 (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DOMINGUES DA SILVA OAB - GO29380 (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE DOS REIS OAB - MG126094 (ADVOGADO(A))

LUCAS MIGUEL DE ALMEIDA OAB - MG165513 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005062-42.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE PALMIRO DA SILVA FILHO REU: COPEMAQUINAS COMERCIO DE 

PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME, XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA 

Vistos. CUMPRA-SE integralmente a sentença retro, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006263-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARGINO VALEJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006263-06.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: MARIA ROSA FERREIRA EXECUTADO: ARGINO VALEJO 

Vistos. 1. Diante da certidão retro, INTIME-SE a parte autora, via advogado 

constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso III, do C.P.C. 2. Assim, decorrido o prazo sem manifestação e 

devidamente certificado, venham os autos conclusos. 3. CUMPRA-SE. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002192-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DUTRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002192-92.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA DE LOURDES DUTRA RIBEIRO REU: BANCO BRADESCO Vistos. 

CUMPRA-SE integralmente a decisão de ID. 20690932, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1006010-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LECI LUCIA DE ARAUJO HURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006010-18.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: LECI LUCIA DE ARAUJO HURTADO REQUERIDO: H L 

CONSTRUTORA LTDA Vistos. CUMPRA-SE integralmente a sentença de 

ID. 25959283, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002734-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002734-47.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

MIRIAM RODRIGUES COELHO REU: VIVO S.A. Vistos. 1. Diante da certidão 

retro, INTIME-SE a parte autora, via advogado constituído, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do C.P.C. 2. Assim, 

decorrido o prazo sem manifestação e devidamente certificado, venham 

os autos conclusos. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001141-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENIO PORFIRIO DE CAMPOS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001141-80.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

HENIO PORFIRIO DE CAMPOS FILHO Vistos. 1. Diante da certidão retro, 

INTIME-SE a parte autora, via advogado constituído, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do C.P.C. 2. Assim, decorrido 

o prazo sem manifestação e devidamente certificado, venham os autos 

conclusos. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007036-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT8804-O (ADVOGADO(A))

LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA OAB - MT12384/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCES & MERCES LTDA - ME (EXECUTADO)

RUBENS CAMILO DAS MERCES (EXECUTADO)

PALMIRA GARCIA HUGHES DAS MERCES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007036-85.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA EXECUTADO: MERCES & 

MERCES LTDA - ME, RUBENS CAMILO DAS MERCES, PALMIRA GARCIA 

HUGHES DAS MERCES Vistos. CUMPRA-SE integralmente a decisão retro 

no que tange a intimação do executado, pessoalmente, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 841 do 

CPC). PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1004753-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MACARIO DIEGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO OAB - MT23432-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004753-89.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: MACARIO DIEGO DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. 1. Diante da certidão retro, INTIME-SE a parte 

autora, via advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, inciso III, do C.P.C. 2. Assim, decorrido o prazo 

sem manifestação e devidamente certificado, venham os autos conclusos. 

3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006455-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1006455-70.2017.8.11.0006. Vistos. 1. Considerando que a parte 

requerida de forma espontânea efetuou o pagamento da condenação (Ids. 

22785383, 22785385, 22785387, 22785388), tendo a parte autora 

concordado com os valores depositados (Id. 24071731), DEFIRO a 

expedição do competente alvará em seu favor, devendo o gestor judiciário 

se atentar aos poderes outorgados ao advogado em procuração. 2. Após, 

visto que já transitou em julgado a demanda (Id. 21881522), ARQUIVE-SE o 

feito com as baixas e anotações ínsitas na CNGC. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000875-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CORREA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000875-25.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: ELZA CORREA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 1. INTIME-SE o exequente para 

atualização do débito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Em seguida, à 

conclusão. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001167-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HASAN O.M.R.P.R.SULUN - ME (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001167-78.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE REU: HASAN 

O.M.R.P.R.SULUN - ME Vistos. 1. Diante da certidão retro, INTIME-SE a 

parte autora, via advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do C.P.C. 2. Assim, decorrido o 

prazo sem manifestação e devidamente certificado, venham os autos 

conclusos. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001445-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001445-79.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE REU: MARIA LUCIA DA 

SILVA SANTOS Vistos. 1. INTIME-SE o exequente para atualização do 

débito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Em seguida, à conclusão. 3. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000869-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GESSI CANDIDO RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000869-86.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

GESSI CANDIDO RODRIGUES REU: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos. 1. Diante das informações retro, REMETAM-SE os autos 

à Defensoria Pública para requerer o que entender de direito, bem como 

informar se há interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento. 2. Assim, decorrido o prazo e 

devidamente certificado, VENHAM os autos conclusos. 3. CUMPRA-SE. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002921-50.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESCONHECIDO (REU)

Outros Interessados:

BRAZ BENICIO PENTAGNA (CONFINANTES)

ESPOLIO OSMAR DA COSTA MARQUES - REPRESENTANTE EDNA DIVINA 

MARQUES DO AMARAL (CONFINANTES)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002921-50.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANDRE AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES REU: DESCONHECIDO 

Vistos. 1. Diante da manifestação do autor em ID. 28837956 alegando que 

o proprietário do imóvel “Um lote de terreno urbano, situado nesta cidade 

de Cáceres, localizado na Av. 07 de Setembro, esquina com a Rua da 

Tapagem, Centro, com área de 731,78 metros quadrados, com a seguintes 

descrição do perímetro: Lado 1-2: Azimute 291°23’00”, distância 25,00m, 

confinante Avenida 07 de Setembro; Lado 2-3: Azimute 22°06’00”, 

distância 29,80m, confinante: Rua da Tapagem; Lado 3-4: Azimute 

111°37’44”, distância 24,20m, confinante: Braz Benício Pentagna; Lado 

4-1: Azimute 200°33’31”, distância 29,70m, confinante: Espólio de Osmar 

da Costa Marques”, tem origem desconhecida, uma vez que não consta 

registro específico no imóvel descrito, OFICIE-SE ao Cartório do Registro 

de Imóveis 1° Ofício deste município, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, esclareça acerca do documento juntado em id. 20441456 e id. 

20441469, INSTRUINDO-O com as cópias necessárias. 2. Ademais, 

CERTIFIQUE-SE acerca da manifestação do Município em eventual 

interesse público no imóvel objeto da lide, na forma determinada em ID. 

23720178. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001239-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA (REU)
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Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001239-65.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE REU: CRISTINA GOMES 

DE OLIVEIRA Vistos. 1. INTIME-SE a parte exequente, via advogado 

constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso III, do C.P.C. 2. Assim, decorrido o prazo sem manifestação e 

devidamente certificado, venham os autos conclusos. 3. CUMPRA-SE. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001922-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA VILLARROEL AVILES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001922-34.2018.8.11.0006. 

EXECUTADO: SILVIA VILLARROEL AVILES EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. 1. INTIME-SE o exequente para 

atualização do débito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Em seguida, à 

conclusão. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001885-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JORGE SANTOS DE VASCONCELLOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENICE FARIAS (EXECUTADO)

FRANCISCO DO PRADO E SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001885-41.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: PAULO JORGE SANTOS DE VASCONCELLOS EXECUTADO: 

FRANCISCO DO PRADO E SILVA JUNIOR, ADENICE FARIAS Vistos. 1. 

INTIME-SE a parte autora, via advogado constituído, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do C.P.C. 2. Assim, decorrido 

o prazo sem manifestação e devidamente certificado, venham os autos 

conclusos. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006343-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR SCHMIDT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ESC AGR FED DE CACERES MT 

(EXECUTADO)

ANDERSON RITELA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT12716-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006343-67.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: GASPAR SCHMIDT EXECUTADO: ANDERSON RITELA, 

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ESC AGR FED DE CACERES MT 

Vistos. 1. Diante das informações retro, INTIME-SE a parte exequente, via 

advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, inciso III, do C.P.C. 2. Assim, decorrido o prazo sem 

manifestação e devidamente certificado, venham os autos conclusos. 3. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002903-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRATA & CIA LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002903-34.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

REQUERIDO: PRATA & CIA LTDA. - EPP Vistos. 1. INTIME-SE a parte 

exequente, via advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, inciso III, do C.P.C. 2. Assim, decorrido o prazo 

sem manifestação e devidamente certificado, venham os autos conclusos. 

3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004524-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE FIGUEIREDO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM CEBALHO FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004524-61.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: PATRICIA DE FIGUEIREDO ALVES REQUERIDO: JOAQUIM 

CEBALHO FERNANDES Vistos. 1. Diante da certidão retro, INTIME-SE a 

parte autora, via advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do C.P.C. 2. Assim, decorrido o 

prazo sem manifestação e devidamente certificado, venham os autos 

conclusos. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000683-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DELUQUE VILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA OAB - MT19713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO R P DA SILVA (EXECUTADO)

MARCIO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000683-63.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: ELTON DELUQUE VILA EXECUTADO: MARCIO ROBERTO 

PINHEIRO DA SILVA, MARCIO R P DA SILVA Vistos. 1. Diante das 

informações retro, INTIME-SE a parte exequente, via advogado constituído, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso III, do C.P.C. 2. Assim, decorrido o prazo sem manifestação e 
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devidamente certificado, venham os autos conclusos. 3. CUMPRA-SE. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001453-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUELINA DE SOUZA BENEVIDES (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001453-56.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE REU: MIGUELINA DE 

SOUZA BENEVIDES Vistos. 1. INTIME-SE a parte exequente para que 

esclareça se persiste o acordo outrora firmado. 2. Em caso negativo, 

requeira o que for de seu interesse. 3. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001255-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDI RUFINO CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO OAB - MT0010899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA ELLEN CARRARO (REQUERIDO)

THIAGO MAZZO CAETHANO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS OAB - MT0016709A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001255-19.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: VALDI RUFINO CESAR REQUERIDO: THIAGO MAZZO 

CAETHANO, LARISSA ELLEN CARRARO Vistos. 1. REMETAM-SE os autos 

ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. 

Em seguida, venham os autos conclusos para sentença. 3. CUMPRA-SE. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000993-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MOREIRA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580-O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000993-64.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOAO MOREIRA DE QUEIROZ REU: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE 

S/A Vistos. 1. Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal. 2. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo “codex”, RECEBO a petição inicial. 3. Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, REMETAM-SE os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para a 

realização de sessão de mediação/conciliação. 4. CITE(M)-SE o(s) réu(s), 

com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC, para que compareça(m) à 

audiência designada, acompanhado(s) de advogado(a) ou Defensor 

Público, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar(em) contestação, no prazo previsto no artigo 335 do CPC. 5. 

Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (§5º, art. 334, CPC). 6. CONSIGNE-SE no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (art. 344, CPC), bem como as partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC). 7. Nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, INVERTO o ônus da prova, por 

entender no caso caracterizada a relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII), devendo a parte ré aportar aos 

autos toda a documentação referente ao caso em comento. 8. DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do CPC. 9. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006077-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAM GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

JOAO RENATO MAZULA MARTINS (AUTOR(A))

VINICIUS CASTRO CINTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TANIELLY PASTICK ALVES OAB - MT22359/O (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006077-80.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

EDVAM GOMES DE SOUZA, JOAO RENATO MAZULA MARTINS, VINICIUS 

CASTRO CINTRA REU: ANTONIO ROSA Vistos. 1. Visando ao saneamento 

do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC, bem como 

em atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei 

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

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) 

com objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002625-28.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

CARMINDA MARIA DE CAMPOS LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MBM SEGURADORA SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLARISSA TEIXEIRA GONCALVES SEVERO OAB - RS93917 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI OAB - RS67502-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002625-28.2019.8.11.0006. AUTOR(A): S. 

L. D. S., CARMINDA MARIA DE CAMPOS LEITE REU: MBM SEGURADORA 

SA Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as 

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

pretendem produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que 

desejam demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. Depois do cotejo 

da inicial, contestação, réplica e elementos documentais já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, caberá as 

partes, indicar quais questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do 

CPC. 4. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide. 5. Escoado aludido prazo, havendo ou não 

manifestação, certifique-se e, em seguida, voltem os autos conclusos 

para saneamento ou, se for o caso, sentença. 6. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001421-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DE MEDEIROS SANTOS (AUTOR(A))

SUELY ROSA RIBEIRO (AUTOR(A))

IZAILDA MARIA CARNEIRO GERALDES (AUTOR(A))

JOSE MARIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA DA CONCEICAO GAMES (AUTOR(A))

SIRLEI JOSE DE AGUIAR (AUTOR(A))

SEBASTIAO CEBALHO (AUTOR(A))

MARIA INES DA SILVA MATOS (AUTOR(A))

JANETE DA SILVA (AUTOR(A))

ALMIR JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

MANOEL FERREIRA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

BIANCA KLEIN DIAS OAB - MT0014062A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001421-46.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE MARIANO DOS SANTOS, IZAILDA MARIA CARNEIRO GERALDES, 

MARIA DA CONCEICAO GAMES, SIRLEI JOSE DE AGUIAR, SEBASTIAO 

CEBALHO, LUCIA MARIA DE MEDEIROS SANTOS, SUELY ROSA RIBEIRO, 

JANETE DA SILVA, ALMIR JOSE DA SILVA, MANOEL FERREIRA DE 

MATOS, MARIA INES DA SILVA MATOS REU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as 

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

pretendem produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que 

desejam demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. Depois do cotejo 

da inicial, contestação, réplica e elementos documentais já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, caberá as 

partes, indicar quais questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do 

CPC. 4. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide. 5. Escoado aludido prazo, havendo ou não 

manifestação, certifique-se e, em seguida, voltem os autos conclusos 

para saneamento ou, se for o caso, sentença. 6. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002855-70.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PEDRO HENRIQUE VIEIRA MATTIELLO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

L. H. V. M. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRAZIELA DE OLIVEIRA SOUZA OAB - SP253884 (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

VIRGINIA DUARTE DEDA DE ABREU OAB - SP139811 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002855-70.2019.8.11.0006. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: L. H. V. M. D. S., PEDRO HENRIQUE VIEIRA 

MATTIELLO DA SILVA, DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO 

VIAJANTE, YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. Vistos. 1. Em análise dos 

autos, verifico que o objeto da presente ação pode ser submetido à 

mediação. 2. Assim sendo, visando à resolução da demanda através da 

autocomposição, ENCAMINHEM-SE os autos para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania/CEJUSC para designação de sessão de 

Audiência de conciliação/mediação. 3. Desta feita, INTIMEM-SE as partes 

através de seus advogados para comparecerem à audiência de tentativa 

de conciliação/mediação, a ser agendada e realizada pelo CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 4. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 
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334, §8° do CPC. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001023-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZELEY GATTASS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DIAS OAB - MT12395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MARCOS MOTTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001023-02.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: SUZELEY GATTASS DIAS REQUERIDO: CARLOS MARCOS 

MOTTA Vistos. 1. Em análise dos autos, verifico que o objeto da presente 

ação pode ser submetido à mediação. 2. Assim sendo, visando à 

resolução da demanda através da autocomposição, ENCAMINHEM-SE os 

autos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania/CEJUSC para designação de sessão de Audiência de 

conciliação/mediação. 3. Desta feita, INTIMEM-SE as partes através de 

seus advogados para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, a ser agendada e realizada pelo CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 4. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 

334, §8° do CPC. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001119-17.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALI FARIA LOBO (AUTOR(A))

ALFREDO DE SOUZA RIBEIRO (AUTOR(A))

VALTUIR DUTRA FERREIRA (AUTOR(A))

EDSON FERNANDES DE SOUZA (AUTOR(A))

MAURO NERIS DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

JOSE LUIZ DE SOUZA NEVES (AUTOR(A))

MARILCE FATIMA DE FARIAS (AUTOR(A))

ELIZABETE DE FIGUEIREDO SILVA (AUTOR(A))

ANTONIA CESARIA ALMEIDA NERIS DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001119-17.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE LUIZ DE SOUZA NEVES, MARILCE FATIMA DE FARIAS, ELIZABETE 

DE FIGUEIREDO SILVA, ANTONIA CESARIA ALMEIDA NERIS DE 

ASSUNCAO, ROSALI FARIA LOBO, ALFREDO DE SOUZA RIBEIRO, 

VALTUIR DUTRA FERREIRA, EDSON FERNANDES DE SOUZA, MAURO 

NERIS DE ASSUNCAO REU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU 

SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos. 1. Visando ao 

saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à fase 

instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do 

CPC, bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes 

instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando 

(justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como 

prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do 

CPC. 3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000357-64.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA EVANGELISTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IASMIN CAROLINA BISPO CUNHA OAB - MT25083/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000357-64.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROSA EVANGELISTA FERREIRA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A., BANCO OLÉ CONSIGNADO, BANCO CETELEM S.A., BANCO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BRADESCO, BANCO PAN 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c com pedido de 

tutela de antecipada proposta por ROSA EVANGELISTA FERREIRA DE 

CAMPOS em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A e outros, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. Narra A Requerente, 

em síntese, é aposentada e pensionista do INSS, recebendo o valor de 1 

(um) salário mínimo pela aposentadoria por idade e 1 (um) salário mínimo 

de pensão por morte, totalizando uma renda fixa de R$ 2.078,00 (dois mil e 

setenta e oito reais), bem como celebrou contratos de mútuo com as 

instituições requeridas, sendo a titular da conta corrente n.º 37955-7, da 

Agência 3293 (Bradesco), conta esta receptora dos créditos mensais 

relativos à sua aposentadoria e à pensão. 3. Narra, ainda, que sua 

remuneração não era suficiente para arcar com as despesas que 

surgiram de inopino, a requerente foi realizando diversos contratos de 

empréstimo com as requeridas, e se envolvendo em uma verdadeira “bola 

de neve”, sem jamais ter condições de sair e as requeridas, agindo como 

abutres na carniça, em todo o tempo se aproveitam da condição de 

necessitada da autora para emprestar mais migalhas e comprometer altas 

parcelas, sem observar sua capacidade de resgate. 4. Afirma que, após 

os descontos em folha, quando a parte autora consegue retirar algum 

valor da sua conta, antes da efetivação dos descontos em sua conta 

corrente (referente a outros empréstimos consignados com as 

requeridas), sua situação fica ainda mais complicada, visto que, com os 

juros de mora exorbitantes, na posterior entrada da aposentadoria e da 
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pensão em sua conta, o desconto torna-se mais alto ainda, chegando ao 

cúmulo de conseguir ter acesso de fato a valores irrisórios, insuficientes 

para sua sobrevivência. 5. Deste modo, requer a concessão de tutela 

antecipada para o fim de se determinar que as requeridas, sob pena de 

multa diária a ser arbitrada por esse Digno Juízo, limitem os descontos dos 

empréstimos contratados pela autora (tanto os descontos em folha como 

os em conta corrente) no patamar máximo de 30% da respectiva renda 

líquida, ou seja, promover a readequação dos empréstimos de forma que 

reduzam as parcelas objeto dos mesmos em um percentual de 34% (trinta 

e quatro por cento). É o relatório. Decido. 6. Não obstante os argumentos 

apresentados pelo Requerente, diante das peculiaridades da demanda e 

tendo em vista que o autor pretende a limitação de desconto dos 

empréstimos contratados, entendo que deva ser oportunizado à parte 

contrária o direito a resposta para maiores esclarecimentos, mormente 

porque a manifestação do réu pode ser imprescindível para desatar 

eventuais dúvidas na formação do convencimento acerca do pleito 

formulado. 7. Dessa maneira, Verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. 8. Desse modo, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no disposto 

no artigo 334 do mesmo “codex”, RECEBO a petição inicial. 9. Tratando-se 

a demanda em destaque de direitos disponíveis, REMETAM-SE os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para 

a realização de sessão de mediação/conciliação. 10. CITE(M)-SE o(s) 

réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça(m) à audiência designada, acompanhado(s) de advogado(a) 

ou Defensor Público, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem 

como para apresentar(em) contestação, no prazo previsto no artigo 335 

do CPC. 11. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (§5º, art. 334, CPC). 12. CONSIGNE-SE no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, CPC), bem como as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9º, art. 

334, CPC). 13. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, INVERTO o 

ônus da prova, por entender no caso caracterizada a relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII), 

devendo a parte ré aportar aos autos toda a documentação referente ao 

caso em comento. 14. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, sem 

prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 

3º do art. 98 do CPC. 15. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005300-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA OAB - MT0010520A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

BIANCA KLEIN DIAS OAB - MT0014062A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005300-61.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: LUIS ANTONIO DE JESUS REQUERIDO: BANCO BRADESCO, 

BRADESCO SEGUROS S/A Vistos. 1. Em análise dos autos, verifico que o 

objeto da presente ação pode ser submetido à mediação. 2. Assim sendo, 

visando à resolução da demanda através da autocomposição, 

ENCAMINHEM-SE os autos para o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania/CEJUSC para designação de sessão de Audiência 

de conciliação/mediação. 3. Desta feita, INTIMEM-SE as partes através de 

seus advogados para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, a ser agendada e realizada pelo CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 4. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 

334, §8° do CPC. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002918-95.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO NEI FONTES RAMIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIR FRANCISCA DE ARAÚJO (REU)

PROPICIO MAIDANO DOLORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO(A))

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002918-95.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

AFONSO NEI FONTES RAMIRES REU: PROPICIO MAIDANO DOLORES, ODIR 

FRANCISCA DE ARAÚJO Vistos. 1. Devidamente citada e intimada para 

contestar no prazo legal (ID. 24771508), a requerida Odir Francisca de 

Araújo deixou transcorrer o prazo in albis, razão pela qual DECRETO a 

revelia desta nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. 2. Em 

seguida, INTIME-SE a parte requerida, via advogado constituído, para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do aditamento à inicial de 

ID. 28144858, nos termos do artigo 329 do Código de Processo Civil. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006997-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA DA SILVA MAGALHAES (AUTOR(A))

ELZA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

ARMANDO LEITE RIBEIRO (AUTOR(A))

ANISIO LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

SEBASTIANA MARTA DE CAMPOS (AUTOR(A))

MARIA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

NINFA MACIEL VILLAS BOAS (AUTOR(A))

TEODORO PIRES (AUTOR(A))

JEIZIANE DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

OSVALDO SZUBRIS DE MONTRENIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL MASSAD DE BRITO OAB - MT25302/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))
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TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006997-54.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ARMANDO LEITE RIBEIRO, ELZA RODRIGUES DE SOUZA, MARIA CLARA 

DA SILVA MAGALHAES, NINFA MACIEL VILLAS BOAS, MARIA 

FRANCISCA DOS SANTOS, SEBASTIANA MARTA DE CAMPOS, ANISIO 

LEITE DA SILVA, OSVALDO SZUBRIS DE MONTRENIL, JEIZIANE DA SILVA 

PEREIRA, TEODORO PIRES REU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL 

DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, 

ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos. 1. 

Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC, bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes 

instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando 

(justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como 

prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do 

CPC. 3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005760-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL FERREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT2394-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005760-82.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

IZABEL FERREIRA DA CRUZ REU: LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA 

Vistos. 1. Em análise dos autos, verifico que o objeto da presente ação 

pode ser submetido à mediação. 2. Assim sendo, visando à resolução da 

demanda através da autocomposição, ENCAMINHEM-SE os autos para o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania/CEJUSC para 

designação de sessão de Audiência de conciliação/mediação. 3. Desta 

feita, INTIMEM-SE as partes através de seus advogados para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação/mediação, a ser 

agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. 4. O não comparecimento injustificado da 

parte Autora ou Requerido à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 334, §8° do CPC. 5. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000459-86.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000459-86.2020.8.11.0006. AUTOR: 

ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT proposta por ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, CITE-SE E INTIME-SE A REQUERIDA para comparecer à 

audiência de tentativa de mediação/conciliação, preferencialmente 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9º, art. 

334, CPC), a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, onde haverá a inclusão na 

pauta do mutirão de perícias DPVAT. 3. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. 4. ADVIRTA-SE a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias (artigo 335 do CPC), cujo termo inicial será a partir da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). 5. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. 6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003334-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003334-97.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

PAULO MARIO DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 1. Diante da 

ausência da parte requerente para realização da perícia DPVAT, INTIME-O, 

via advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, inciso III, do C.P.C. 2. Assim, decorrido o prazo sem 

manifestação e devidamente certificado, venham os autos conclusos. 3. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000552-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL DE PAULA CEBALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000552-88.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

DORIVAL DE PAULA CEBALHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, SEGURADORA LÍDER Vistos. 1. DETERMINO a remessa 

dos autos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), para inclusão na pauta do mutirão de perícias 

DPVAT. 2. Após, VENHAM-ME os autos CONCLUSOS para o início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002779-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO RODRIGUES (EXECUTADO)

FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002779-80.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ, 

APARECIDO RODRIGUES Vistos. 1. DEFIRO o pedido de expedição de 

Carta Precatória para o Juízo Estadual da Comarca de Porto Esperidião/MT, 

a fim de promover a citação pessoal, mediante oficial de justiça, da 

requerida Fernanda Marinho Rodriguez, devendo ser observado às 

orientações do despacho inicial. 3. Sendo inexitosa a citação pessoal, 

INTIME-SE a parte autora para dar andamento ao feito e indicar novos 

endereços da parte requerida, ou afirmar a inexistência, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção. 4. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005981-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CARVALHO DE PAULA - ME (EXECUTADO)

VANDERLEI CARVALHO DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005981-02.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: 

VANDERLEI CARVALHO DE PAULA - ME, VANDERLEI CARVALHO DE 

PAULA Vistos. 1. Considerando que o autor não comprovou ter esgotado 

os meios extrajudiciais de localizar o endereço requerido, INDEFIRO o 

pedido de citação por edital da parte ré, vez que se trata de diligência que 

cabe às partes e não ao Estado-Juiz, sendo somente possível após restar 

comprovado o esgotamento de todos os meios à disposição da parte. 2. 

No caso em tela, verifica-se que não há nos autos indícios de que a parte 

autora tenha esgotado todos os meios a sua disposição para obter as 

informações necessárias junto aos órgãos públicos. 3. Deve, inclusive, a 

parte demonstrar suas diligências em busca das informações – que são 

de seu único e exclusivo interesse – como, por exemplo, buscas em 

cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, sistemas informatizados, 

entre outras formas. 4. Desse modo, INTIME-SE a parte exequente, para 

se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000169-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000169-42.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos. 1. 

Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC, bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes 

instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando 

(justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como 

prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do 

CPC. 3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000489-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP226132 

(ADVOGADO(A))

JOSE MARTINS OAB - SP84314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000489-92.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: MARLENE SOUZA DA 

SILVA Vistos. 1. INTIME-SE a parte autora, via advogado constituído, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do C.P.C. 2. 

Assim, decorrido o prazo sem manifestação e devidamente certificado, 

venham os autos conclusos. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005195-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005195-21.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: RONILDO PEREIRA LEITE Vistos. 1. 

Diante da certidão retro, INTIME-SE a parte autora, via advogado 
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constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso III, do C.P.C. 2. Assim, decorrido o prazo sem manifestação e 

devidamente certificado, venham os autos conclusos. 3. CUMPRA-SE. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001087-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZI CANDIA FRUTUOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001087-80.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: SUZI CANDIA FRUTUOSO REQUERIDO: TELEFONICA DATA 

S.A. Vistos. 1. Em análise dos autos, verifico que o objeto da presente 

ação pode ser submetido à mediação. 2. Assim sendo, visando à 

resolução da demanda através da autocomposição, ENCAMINHEM-SE os 

autos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania/CEJUSC para designação de sessão de Audiência de 

conciliação/mediação. 3. Desta feita, INTIMEM-SE as partes através de 

seus advogados para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, a ser agendada e realizada pelo CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 4. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 

334, §8° do CPC. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002987-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DALBEM DE OLIVEIRA RAGI (AUTOR(A))

JEAN PIERRE DE ARAUJO RAGI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. L. (REU)

CLAUDIA CUYABANO PESTRE (REU)

ROSA MARIA PESTRE COUTINHO (REU)

ANSELMO LUIS LISO (REU)

LUCIA VALDEREZ CUYABANO PESTRE (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002987-64.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARCILENE DALBEM DE OLIVEIRA RAGI, JEAN PIERRE DE ARAUJO RAGI 

REU: ROSA MARIA PESTRE COUTINHO, ANSELMO LUIS LISO, L. P. L., 

LUCIA VALDEREZ CUYABANO PESTRE, CLAUDIA CUYABANO PESTRE 

Vistos. 1. DEFIRO o pedido de citação por oficial de justiça formulado em 

ID. 20432249, devendo ser observado às diretrizes do despacho inicial. 3. 

Sendo inexitosa a citação pessoal, INTIME-SE a parte autora para dar 

andamento ao feito e indicar novos endereços da parte requerida, ou 

afirmar a inexistência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. 4. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000011-16.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL BERNARDES CABRINI - ME (EXECUTADO)

JOEL BERNARDES CABRINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1000011-16.2020.8.11.0006 Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BANCO 

BRADESCO S.A em face de JOEL BERNARDES CABRINI-ME (BUFFET DE 

SORVETE BRANCA DE NEVE). 2. Comprovou o exequente o recolhimento 

das taxas judiciais aos Ids. 27931342 e 27931344. 3. Assim, CITE-SE e 

INTIME-SE a parte devedora para, no prazo de 3 (três) dias, pagar ou 

nomear bens à penhora, sob pena de serem penhorados, tantos bens 

quantos bastem para satisfação integral do crédito exequendo, acrescido 

dos encargos legais, observando-se em caso de bens imóveis o disposto 

pelos artigos 844 e 845, §1º, do CPC/2015. 4. ANOTE-SE no mandado a 

prerrogativa da parte devedora de oferecer embargos à execução no 

prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista pelo art. 915 do CPC/2015. 5. 

Não encontrando a parte executada, DETERMINO ao oficial de justiça 

arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo, em seguida, nos termos do parágrafo único do art. 830 do 

CPC/2015. 6. Nos termos do art. 827 do CPC/2015, ARBITRO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da execução. Em caso de pagamento 

integral no prazo de 03 (três) dias a verba honorária será reduzida à 

metade. 7. DEFIRO desde já o cumprimento nos moldes facultados pelo art. 

212, §2º do CPC/2015, caso haja necessidade. 8. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005901-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR BALESTRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O.K. CONSTRUCAO E SERVICO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RIBEIRO JUNIOR OAB - MT0009410A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DURVAL CASAGRANDE BEZERRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005901-04.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: HEITOR BALESTRIN REQUERIDO: O.K. CONSTRUCAO E 

SERVICO LTDA Vistos. 1. Tendo em vista a manifestação em ID. 

18125613, DEVOLVA-SE a presente Carta Precatória ao Juízo Deprecante 

com nossas homenagens de estilo deste Juízo. 2. CUMPRA-SE. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001210-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DA SILVA LEITE FILHO (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001210-15.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE REU: PAULO DA SILVA 
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LEITE FILHO Vistos. 1. Em análise dos autos, verifico que o objeto da 

presente ação pode ser submetido à mediação. 2. Assim sendo, visando à 

resolução da demanda através da autocomposição, ENCAMINHEM-SE os 

autos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania/CEJUSC para designação de sessão de Audiência de 

conciliação/mediação. 3. Desta feita, INTIME-SE a parte exequente através 

de seu advogado, e a parte executada pessoalmente, para comparecerem 

à audiência de tentativa de conciliação/mediação, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. 4. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerido à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

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

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso, 

conforme preceitua o artigo 334, §8° do CPC. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007240-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL MIRANDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1007240-61.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA em face de JOAO GABRIEL MIRANDA DE OLIVEIRA, todos 

qualificados nos autos. 2. Na data de 17/01/2020 foi deferida pelo juízo a 

liminar de busca e apreensão do seguinte bem: MOTOCICLETA, MARCA 

HONDA, modelo FAN160 ESDI, chassi n.º 9C2KC2200JR177136, ano de 

fabricação 2018 e modelo 2018, cor PRETA, placa QCM4757, RENAVAM 

01162884379, sendo que a referida motocicleta fora apreendida na data 

de 29/01/2020, conforme certificado pelo oficial de justiça aos Ids. 

28710296, 28720303 e 28710304. 3. O requerido em sua manifestação (Id. 

28726403 e anexos) pugnou pela concessão do benefício de gratuidade 

de justiça juntando documentos que comprovam a hipossuficiência. Por 

fim, apesar de discordar da comprovação da notificação extrajudicial, 

informou a purgação da mora apresentando comprovante de pagamento 

datado de 30/01/2020 (Id. 28726413). É o relatório do necessário. 

Fundamento e DECIDO. 4. A apreensão da motocicleta se deu em 

29/01/2020 e o pagamento do valor integral apresentado na inicial (R$ 

7.311,28 – sete mil trezentos e onze reais e vinte e oito centavos) ocorreu 

no dia 30/01/2020, ou seja, dentro do prazo de 05 (cinco) dias previsto no 

§ 2º do art. 3º do Dec. Lei nº 911/69, in litteris: “§ 2o No prazo do § 1o, o 

devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.” 5. Pois bem, 

purgada a mora pelo requerido na totalidade do valor contido na exordial e 

dentro do prazo descrito na legislação vigente, não há óbice a restituir o 

bem ao requerido. Neste sentido, eis o entendimento dos tribunais 

nacionais: “Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA PENDENTE. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO 

PROVIDO. 1. O STJ submeteu a matéria ao regime dos recursos repetitivos 

(REsp 1.418.593/MS) e definiu a necessidade de realizar o pagamento da 

integralidade da dívida para a purgação da mora no contrato de 

financiamento garantido por alienação fiduciária, e não somente o 

pagamento das prestações vencidas acrescidas dos encargos 

decorrentes da mora previstos no instrumento negocial. 2. Com a edição 

da Lei nº 10.931/2004 fica evidente que cabe ao devedor pagar a 

integralidade da dívida (montante apresentado e comprovado pelo credor 

fiduciário na inicial) no prazo de até cinco dias da execução da liminar, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem objeto de alienação 

fiduciária. 3. Recurso provido por maioria de votos. TJ-PE - Agravo AGV 

3626824 PE (TJ-PE) Data de publicação: 24/03/2015.” “Ementa: 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Exercício abusivo de 

posição jurídica. Interpretação dos arts. 187 e 422 do Código Civil. Boa-fé 

objetiva. Venire contra factum proprium. Caso concreto em que o credor 

criou na devedora legítima expectativa de purgar a mora com o pagamento 

dos valores devidos à data do ajuizamento da ação. Acertada a 

determinação de restituição do veículo à ré. Multa coercitiva Fixação para 

proporcionar efetividade da tutela concedida. Redução do valor arbitrado. 

Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Agravo 

parcialmente provido. TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

21588174620148260000 SP 2158817-46.2014.8.26.0000 (TJ-SP) Data de 

publicação: 03/03/2015.” 6. Forte em tais fundamentos ACOLHO A 

PURGAÇÃO DA MORA consubstanciada no pagamento da integralidade 

do débito nos termos e valores descritos na petição inicial e, por 

conseguinte, revogo a liminar de Id. 28106732 e DETERMINO a imediata 

expedição do mandado de restituição da motocicleta em favor do 

requerido. 7. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente conta bancária para levantamento dos valores 

depositados nos autos e manifeste quanto ao término e quitação do 

contrato valendo-se o silêncio como quitação. 8. Apresentados os dados 

bancários, DETERMINO desde já a expedição do competente alvará, 

devendo o gestor judiciário se atentar quanto aos poderes outorgados na 

procuração ao advogado. 9. Havendo manifestação além da apresentação 

dos dados bancários, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS 

para ulteriores deliberações. 10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001636-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA GRENDENE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

DIRCEU CARRETO OAB - SP76367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AVALLONE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luciano André Frizão OAB - MT8340-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001636-27.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

AGROPECUARIA GRENDENE LTDA EXECUTADO: CARLOS AVALLONE 

Vistos. CUMPRA-SE integralmente a decisão retro, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000344-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDRIANI NOBREGA STEFANELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000344-36.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

WANDRIANI NOBREGA STEFANELLO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

1. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC, bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes 

instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando 

(justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como 

prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do 

CPC. 3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 
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documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001642-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001642-34.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EXECUTADO: BRISA COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA - EPP Vistos. 1. DEFIRO a suspensão do feito por 06 

(seis) meses. 2. Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, 

INTIME-SE a autora para se manifestar no feito. 3. Após, conclusos. 4. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000461-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERENILDO RAMOS LEITE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000461-95.2016.8.11.0006. EXECUTADO: 

ERENILDO RAMOS LEITE EXEQUENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Vistos. 1. DETERMINO a suspensão do feito por 06 

(seis) meses. 2. Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, 

INTIME-SE a autora para se manifestar no feito. 3. Após, conclusos. 4. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002792-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILINO METELO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002792-50.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO EXECUTADO: BRASILINO METELO DE CAMPOS 

Vistos. 1. Tendo em vista a manifestação do exequente em ID. 26779368 

informando a desistência quanto ao prosseguimento do presente feito com 

a penhora do imóvel matriculado sob o n° 11.658, DETERMINO QUE SE 

OFICIE ao competente Cartório de Registro de Imóveis – 1º Ofício - da 

Comarca de Cáceres para que proceda às baixas referentes às penhoras 

realizadas por este juízo no imóvel mencionado. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006578-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006578-68.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ZELIA MARIA DE SOUZA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Em 

análise dos autos, verifico que o objeto da presente ação pode ser 

submetido à mediação. 2. Assim sendo, visando à resolução da demanda 

através da autocomposição, ENCAMINHEM-SE os autos para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania/CEJUSC para designação 

de sessão de Audiência de conciliação/mediação. 3. Desta feita, 

INTIMEM-SE as partes através de seus advogados para comparecerem à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. 4. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerido à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

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

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso, 

conforme preceitua o artigo 334, §8° do CPC. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005583-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BORDONI GASQUES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO GOMES JUNIOR (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005583-21.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: WANDERLEY BORDONI GASQUES EMBARGADO: 

GERALDO GOMES JUNIOR Vistos. 1. Em análise dos autos, verifico que o 

objeto da presente ação pode ser submetido à mediação. 2. Assim sendo, 

visando à resolução da demanda através da autocomposição, 

ENCAMINHEM-SE os autos para o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania/CEJUSC para designação de sessão de Audiência 

de conciliação/mediação. 3. Desta feita, INTIMEM-SE as partes através de 

seus advogados para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, a ser agendada e realizada pelo CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 4. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 

334, §8° do CPC. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003410-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1003410-87.2019.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. em face de ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI, ambos 

qualificados nos autos. 2. Em sua inicial (Id. 21222321 e anexos) alega, em 

síntese, que concedeu financiamento ao requerido mediante Contrato de 

Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, 

sob n. 2900876453 celebrado em 02/06/2017, no valor de R$ 34.000,00 

(trinta e quatro mil reais) para ser restituído por meio de 36 (trinta e seis) 

prestações mensais no valor de R$1.380,82 (mil, trezentos e oitenta reais 

e oitenta e dois centavos) com vencimento final em 02/06/2020, tendo o 

requerido se tornado inadimplente do valor de R$ 20.899,13 (vinte mil 

oitocentos e noventa e nove reais e treze centavos). 3. O veículo dado em 

garantia fiduciária trata-se de: Marca: MMC; modelo: OUTLANDER 2.0; ano 

Fabricação: 2011; cor: PRETA; CHASSI: JMYXTCW4WCU000535; Placa: 

NPO-7532. 4. Na decisão de Id. 22084680 o juízo deferiu a liminar, sendo o 

veículo apreendido e o requerido citado conforme certificado pelo oficial 

de justiça aos Ids. 22404034 e 22404697. 5. Contudo, o requerido, 

tempestivamente purgou a mora conforme comprovante de Id. 22334325, 

pugnando pela restituição do veículo. 6. O credor ao Id. 25504905 

manifestou concordância com a purga da mora, apresentando conta 

bancária para levantamento dos valores. 7. O bem foi restituído ao 

requerido conforme mandado de restituição e certidão de Ids. 22653219 e 

22653220. 8. Por fim, aos Ids. 27980356 e 27980359 pugnou o requerido 

pela concessão do benefício de gratuidade de justiça. É o sucinto relato do 

necessário. Fundamento e Decido. 9. Sem delongas, o Decreto-Lei n.º 

911/69 dispõe que: “o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (art. 3º, 

§ 2º)”. 10. No caso em tela, verifico que a parte demandada promoveu o 

pagamento da integralidade da dívida no valor apresentado na exordial (id. 

22334325), o que fora aceito pela parte autora, sendo, inclusive, o veículo 

restituído ao requerido. 11. Logo, na forma do art. 487, III, “a”, do 

CPC/2015, entendo pelo reconhecimento da procedência da demanda que 

ocorreu com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, devendo 

esta ser extinta. Neste sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 924, II, DO 

CPC/2015 - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DO DÉBITO - COMPROVADO - MANTIDA A SENTENÇA EXTINTIVA SOB 

OUTRO FUNDAMENTO - EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO - RECURSO DESPROVIDO. Purgada a 

mora, mediante a comprovação do pagamento da integralidade da dívida 

pendente (parcelas vencidas e vincendas), não há saldo remanescente a 

ser complementado. Logo, mantém-se a extinção da ação, no entanto, sob 

outro fundamento, de extinção, com resolução do mérito, pelo 

reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487 do CPC. (TJMT - Ap 

162416/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).” 

(negrito nosso) “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTÓRIO DE COMARCA DIVERSA DO 

DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PURGAÇAO DA MORA. 

PARCELAS VENCIDAS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO INICIAL. EXTINÇAO 

DO PROCESSO. ART. 269, II, CPC. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. 

RESTITUIÇÃO DO BEM. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. I. Nas 

ações de busca e apreensão movidas com base em contrato de alienação 

fiduciária em garantida, a comprovação da mora do devedor constitui 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, podendo ser demonstrada através de notificação extrajudicial 

expedida por cartório de comarca diversa do domicilio do devedor. II. A 

purgação da mora deve compreender as parcelas vencidas do contrato, 

acrescidas dos encargos decorrentes do atraso, sendo desnecessário o 

integral depósito das parcelas vincendas. III. A comprovação da relação 

havida entre as partes, bem como o reconhecimento da pretensão inicial 

por meio da purgação da mora pelo devedor, conduz à extinção do 

processo nos termos do art. 269, II, CPC. IV. Diante do adimplemento do 

devedor, revoga-se a liminar de busca e apreensão com determinação de 

restituição do bem, permitindo-se a aplicação de multa diária com base no 

art. 461, § 4º, CPC, como forma de assegurar o resultado prático da 

medida, devendo o valor atender aos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0512.08.051328-0/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

20/08/2013, publicação da súmula em 26/08/2013).” (negrito nosso) 

DISPOSITIVO 12. Por todo o exposto, diante da purgação da mora e a 

concordância por parte do credo, JULGO EXTINTA A DEMANDA COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do 

Código de Processo Civil. 13. Quanto ao pedido de concessão do 

benefício da gratuidade de justiça pela parte requerida, não vislumbro os 

elementos que evidenciam a situação hipossuficiente, sendo a simples 

declaração insuficiente para a concessão do benefício, de forma que 

INDEFIRO o pleito. Neste sentido: “APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA INVIABILIDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS – Simples Declaração de Pobreza não é suficiente, por si 

só a autorizar o deferimento do pedido – Não provimento. (TJ-SP 

00537363120128260577 SP 0053736-31.2012.8.26.0577, Relator: Enio 

Zuliani, Data de Julgamento 27/09/2017, 28ª Câmara Extraordinária de 

Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2017).” (negrito nosso) 14. Pelo 

princípio da causalidade, CONDENO o requerido ao pagamento das custas 

processuais remanescentes e honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor atualizado da causa. 15. Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

alvará do valor depositado nos autos em favor do Banco autor. 16. 

Publique-se. Intime-se. 17. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002675-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO VILELLA HARTWIG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002675-59.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

OTAVIO VILELLA HARTWIG Vistos. 1. Como se infere dos autos, a ação 

de busca e apreensão foi interposta em 11/11/2016, sendo que, após 

várias diligências, até o momento não foi apreendido o bem objeto da lide 

e, consequentemente, não ocorrera à citação do requerido. 2. Segundo o 

disposto no artigo 329, Código de Processo Civil, é possível a alteração do 

pedido ou da causa de pedir antes da citação da parte requerida. 3. 

Ademais, de acordo com os artigos 4º e 5º, do Decreto-lei 911/69, o 

credor fiduciário poderá se valer da ação de busca e apreensão ou da 

ação de execução para cobrança do débito, cabendo ao mesmo a escolha 

do procedimento. 4. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – NÃO 

LOCALIZAÇÃO DO BEM E TAMPOUCO DOS REQUERIDOS – ALTERAÇÃO 

DO PEDIDO ANTES DA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 264 E 294 

DO CPC – CONVERSÃO DO FEITO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – ADMISSIBILIDADE – ART. 5º DO DECRETO-LEI Nº. 

911/69 – RECURSO PROVIDO. Antes de efetivada a citação do réu, é 

permitido ao autor modificar o pedido, de acordo com o previsto nos 

artigos 264 e 294 do CPC. Quando houver dificuldades para a localização 

do devedor e dos bens alienados, a conversão das ações não pode ser 

sustentada como obstáculo à alteração da demanda inicial, ainda mais se 

for levado em conta o caráter executivo do qual já se reveste a ação de 
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busca e apreensão.” (TJMT, Agravo de Instrumento Nº 90437/2009, 

Segunda Câmara Cível, Relatora: Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 

Julgado em 10-3-2010). 5. Diante de tais considerações, DEFIRO o pedido 

retro para converter a ação de busca e apreensão por execução, 

devendo o Senhor Gestor efetuar as devidas anotações, inclusive no 

Cartório Distribuidor, retificando-se a autuação. 6. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(artigo 829, CPC), consignando no referido ato as faculdades e prazos 

dos artigos 914 e seguintes do CPC, salientando que, via de regra, os 

embargos à execução não mais possuem efeito suspensivo, exceto se 

configurada a hipótese do § 1º do artigo 919 do referido Diploma 

Processual Civil. 7. Por força do artigo 827 c/c § 2º, I, do artigo 85, ambos 

do CPC, FIXO honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) 

sobre o quantum debeatur e, para a situação de integral pagamento no 

tríduo legal, reduzo tal verba sucumbencial à metade conforme § 1º, do 

artigo 827 do CPC. 8. Não sendo encontrada a parte devedora para 

citação, deve o diligente meirinho arrestar-lhe tantos bens quanto bastem 

para garantir a execução, não descuidando referido servidor da justiça 

de, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar 

novamente a parte executada por 02 (duas) vezes, em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido ex vi regramento do 

parágrafo único do artigo 830 do CPC. 9. Permanecendo o arresto, 

INTIME-SE a parte exequente para fins e prazo dos §2º e §3º do artigo 830 

do CPC, a qual deverá providenciar a citação editalícia da parte executada, 

sob pena de extinção processual (arts. 485 e 318, do CPC). 10. Regular e 

pessoalmente citada a parte executada, se não efetuado o pagamento no 

tríduo legal, deve o oficial de justiça, munido da segunda via do mandado 

inaugural, proceder de imediato à PENHORA de bens e sua AVALIAÇÃO, 

bem como, permear a guarda dos mesmos com nomeação de FIEL 

DEPOSITÁRIO (público ou privado), de tudo lavrando o respectivo 

auto/certidão e de pronto intimando a parte executada ut §1º do artigo 829 

c/c artigos 838 e 840, inclusive para fins e prazo do artigo 847, todos do 

CPC. 11. Não sendo crível no caso a adoção dos incisos I e II do artigo 840 

do CPC, o encargo de fiel depositário recairá sobre aquele que livremente 

possuir o bem quando da sua penhora, lavrando-se termo de 

compromisso e responsabilidade nos autos. Não sendo aceito o encargo 

pelo possuidor ou se recusando ele a imediatamente assinar respectivo 

termo na presença do arauto, será constituída fiel depositária a parte 

exequente, procedendo o meirinho a apreensão e remoção do bem móvel 

em favor da parte credora ou sua imissão na posse de bem imóvel, de 

tudo lavrando certidão pormenorizada (art. 839, CPC). 12. Em sendo 

necessário, a vista de elementos fáticos concretos, deverá o arauto 

certificar acerca da necessidade dos comandos excepcionais de 

arrombamento e reforço policial, promovendo a diligente gestora judicial a 

imediata conclusão do feito consoante §1º e § 2º do artigo 846 do CPC. 

13. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001795-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SOARES MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVA FREITAS (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001795-33.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ALEX JOSE SOARES MORAES REU: RODRIGO SILVA FREITAS Vistos. 2. 

Devidamente citado e intimado para contestar no prazo legal, o requerido 

deixou transcorrer o prazo in albis, razão pela qual DECRETO a revelia 

deste nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. 3. Em seguida, 

INTIME-SE a parte autora para que especifique as provas que pretende 

produzir, indicando objetivamente, os fatos que pretende demonstrar como 

prova de suas alegações (art. 357, II, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. 

4. Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 5. Depois do cotejo 

da inicial, contestação, réplica e elementos documentais já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, caberá à 

parte, indicar quais questões de direito entende ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do 

CPC. 6. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide. 7. Escoado aludido prazo, havendo ou não 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e, em seguida, voltem os autos conclusos 

para saneamento ou, se for o caso, sentença. 8. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004331-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEKELLY DOS SANTOS CRISTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REU)

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004331-17.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROSEKELLY DOS SANTOS CRISTINO REU: IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA, 

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP Vistos. 1. Visando ao saneamento do 

feito e, consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC, bem como 

em atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei 

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

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) 

com objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000866-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON CARVALHO DOS REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000866-97.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

OI S.A EXECUTADO: AMILTON CARVALHO DOS REIS Vistos. 1. DEFIRO o 

pedido para inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 
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inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, nos termos do artigo 782, 

§3º do CPC. 2. Após, INTIME-SE a exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000867-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANE GABRIELA SILVA DE LIMA OAB - MT20494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000867-48.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos. 1. Visando ao saneamento do 

feito e, consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC, bem como 

em atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei 

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

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) 

com objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1004161-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso - Cáceres (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEPHANIE VIEIRA GOULARTE OAB - RS81440 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004161-45.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CÁCERES REU: 

VIA VAREJO S/A Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito e, 

consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC, bem como em atenção ao 

princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, 

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

as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com 

objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001829-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OZANGELA VICENTE TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEILA MARIA RONDON BARBOSA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001829-71.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

OZANGELA VICENTE TEIXEIRA DA SILVA REU: CEILA MARIA RONDON 

BARBOSA DOS SANTOS Vistos. 1. Em análise dos autos, verifico que o 

objeto da presente ação pode ser submetido à mediação. 2. Assim sendo, 

visando à resolução da demanda através da autocomposição, 

ENCAMINHEM-SE os autos para o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania/CEJUSC para designação de sessão de Audiência 

de conciliação/mediação. 3. Desta feita, INTIMEM-SE as partes através de 

seus advogados para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, a ser agendada e realizada pelo CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 4. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 

334, §8° do CPC. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006854-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO(A))

HELDER GUIMARAES MARIANO OAB - MS18941 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DUTRA ATALA (EXECUTADO)

J DUTRA ATALA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006854-65.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: 

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA EXECUTADO: J DUTRA ATALA - ME, 

JOEL DUTRA ATALA Vistos. 1. DEFIRO, ainda, a busca de veículos 

registrados em nome da parte executada por meio do sistema RENAJUD. 

2. Havendo localização, PROCEDA-SE à inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção. 3. Cumpridas as providências 

anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1001773-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANIA MARIA GOMES DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

JAIME MUNIZ JUNIOR (AUTOR(A))

LUZIA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

JAIDILSON GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARCOS VERA TURDERA (REU)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES OAB - RJ79098 

(ADVOGADO(A))

EDMILSON DAMASCENO DOS SANTOS OAB - SP137856 

(ADVOGADO(A))

LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA OAB - MT12384/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001773-72.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUZIA GOMES DA SILVA, JAIDILSON GOMES DA SILVA, JANIA MARIA 

GOMES DA SILVA COSTA, JAIME MUNIZ JUNIOR REU: LUIS MARCOS 

VERA TURDERA, ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA 

Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as 

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

pretendem produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que 

desejam demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. Depois do cotejo 

da inicial, contestação, réplica e elementos documentais já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, caberá as 

partes, indicar quais questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do 

CPC. 4. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide. 5. Escoado aludido prazo, havendo ou não 

manifestação, certifique-se e, em seguida, voltem os autos conclusos 

para saneamento ou, se for o caso, sentença. 6. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006612-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR DE LARA AIRES SILVESTRE DOS REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSUE AMBROSIO RIBEIRO OAB - MT8784/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006612-43.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: LUCIMAR DE LARA AIRES 

SILVESTRE DOS REIS Vistos. 1. A exequente requer a pesquisa via 

INFOJUD para obtenção das cópias das Declarações de Imposto de Renda 

e Declarações de Operações Imobiliárias realizadas pelas executadas. 2. 

É verdade que o juízo pode requisitar, excepcionalmente, informações 

sobre a existência de bens constantes em órgãos públicos, quanto às 

pessoas que, de alguma forma, encontram-se envoltas em processo 

judicial. 3. Sucede que, em virtude do caráter público do processo, como 

instrumento de jurisdição, prevalece o interesse da Justiça quanto ao 

esclarecimento da verdade. 4. Desse modo, a requisição de informações 

sobre bens de quem litiga em processo judicial é realizada não apenas no 

interesse das partes, mas em benefício da própria Justiça, à luz do art. 

438 do CPC, verbis: “Art. 438 - O juiz requisitará às repartições públicas, 

em qualquer tempo ou grau de jurisdição: I - as certidões necessárias à 

prova das alegações das partes.” 5. Muito embora a previsão legal supra 

mencionada, deve ser a questão interpretada à luz da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, dirigido aos Senhores magistrados, aconselhando o seguinte: 

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.” 6. Ainda que 

a requisição de informações a órgãos públicos revista-se de legalidade, a 

excepcionalidade da permissão justifica a exigência do preenchimento do 

requisito ao qual é condicionada, isto é, o credor, ao pleitear as 

informações sobre renda ou bens do executado, deveria, 

necessariamente, justificar que esgotou todos os meios que tinha a seu 

alcance para obtê-las. 7. In casu, embora tenha requerido as informações, 

deixou a exequente de comprovar nos autos, como era do seu dever o 

fazer, houvesse atendido a essa exigência que lhe competia observar, 

isto é, prova que demonstrasse o exaurimento de todos os recursos 

disponíveis para a colheita dos dados requeridos. 8. Sendo assim, embora 

legítimo o interesse da credora em buscar as informações de seu 

interesse junto aos órgãos públicos, não demonstrou, todavia, a 

excepcionalidade a fim de ensejar a efetivação da diligência pleiteada. 9. 

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de ID. 27217211. 10. INTIME-SE a 

parte exequente, para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 11. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003663-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA VALDERES SOUZA GATTASS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003663-12.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LEILA VALDERES SOUZA GATTASS REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito e, 

consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC, bem como em atenção ao 

princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, 

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

as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com 

objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 
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voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002407-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA CRUS CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002407-34.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUIS CARLOS DA CRUS CARVALHO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 1. 

Diante da ausência da parte requerente para realização da perícia DPVAT, 

INTIME-O, via advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, inciso III, do C.P.C. 2. Assim, decorrido o prazo 

sem manifestação e devidamente certificado, venham os autos conclusos. 

3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004291-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBESON PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004291-98.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROBESON PEREIRA DE SOUZA REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. 1. 

Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC, bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes 

instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando 

(justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como 

prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do 

CPC. 3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006921-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILCILENE PEREIRA PINTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006921-30.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: GILCILENE PEREIRA 

PINTO Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as 

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

pretendem produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que 

desejam demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. Depois do cotejo 

da inicial, contestação, réplica e elementos documentais já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, caberá as 

partes, indicar quais questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do 

CPC. 4. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide. 5. Escoado aludido prazo, havendo ou não 

manifestação, certifique-se e, em seguida, voltem os autos conclusos 

para saneamento ou, se for o caso, sentença. 6. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002575-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZA EDUARDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002575-36.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LAIZA EDUARDA DA SILVA REU: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito e, 

consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC, bem como em atenção ao 

princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, 

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

as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com 

objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004041-02.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

RODOVIARIO D GONTIJO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MORAES TEIXEIRA GOBATTO OAB - SP181512 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MAGELA GONTIJO (REU)

GERALDO MAGELA GONTIJO - ME (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004041-02.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

RODOVIARIO D GONTIJO LTDA - ME REU: GERALDO MAGELA GONTIJO, 

GERALDO MAGELA GONTIJO - ME Vistos. 2. Devidamente citado e 

intimado para contestar no prazo legal, o requerido deixou transcorrer o 

prazo in albis, razão pela qual DECRETO a revelia deste nos termos do art. 

344 do Código de Processo Civil. 3. Em seguida, INTIME-SE a parte autora 

para que especifique as provas que pretende produzir, indicando 

objetivamente, os fatos que pretende demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC. 5. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá à parte, indicar quais questões de 

direito entende ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC. 6. Saliento que, na 

ausência de justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 7. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, CERTIFIQUE-SE e, em 

seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, 

sentença. 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002523-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002523-74.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: LETICIA DA SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos. 1. Em análise dos autos, verifico que o objeto da presente 

ação pode ser submetido à mediação. 2. Assim sendo, visando à 

resolução da demanda através da autocomposição, ENCAMINHEM-SE os 

autos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania/CEJUSC para designação de sessão de Audiência de 

conciliação/mediação. 3. Desta feita, INTIMEM-SE as partes através de 

seus advogados para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, a ser agendada e realizada pelo CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 4. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 

334, §8° do CPC. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002437-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGMORVAN SOUZA DIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA ELIANE JOHN OAB - MT12756/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002437-40.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE REU: AGMORVAN 

SOUZA DIAS Vistos. 1. Em análise dos autos, verifico que o objeto da 

presente ação pode ser submetido à mediação. 2. Assim sendo, visando à 

resolução da demanda através da autocomposição, ENCAMINHEM-SE os 

autos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania/CEJUSC para designação de sessão de Audiência de 

conciliação/mediação. 3. Desta feita, INTIMEM-SE as partes através de 

seus advogados para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, a ser agendada e realizada pelo CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 4. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 

334, §8° do CPC. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000165-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO WEISSHEIMER (REU)

ANDREA ANGELA VICARI (REU)

PARISI GIULIANO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000165-39.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: MARCELO WEISSHEIMER, ANDREA ANGELA 

VICARI, PARISI GIULIANO Vistos. 1. Em análise dos autos, verifico que o 

objeto da presente ação pode ser submetido à mediação. 2. Assim sendo, 

visando à resolução da demanda através da autocomposição, 

ENCAMINHEM-SE os autos para o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania/CEJUSC para designação de sessão de Audiência 

de conciliação/mediação. 3. Desta feita, INTIMEM-SE as partes através de 

seus advogados para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, a ser agendada e realizada pelo CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 4. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 

334, §8° do CPC. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001027-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA HURTADO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001027-10.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: FATIMA HURTADO FERREIRA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito e, 

consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC, bem como em atenção ao 

princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, 

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

as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com 

objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002913-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ROSARIO MACEDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA OAB - MT8088-O (ADVOGADO(A))

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO OAB - MT7061-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

maria batista felisbino (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002913-10.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

FATIMA ROSARIO MACEDO DA SILVA REU: MARIA BATISTA FELISBINO 

Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as 

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

pretendem produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que 

desejam demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. Depois do cotejo 

da inicial, contestação, réplica e elementos documentais já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, caberá as 

partes, indicar quais questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do 

CPC. 4. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide. 5. Escoado aludido prazo, havendo ou não 

manifestação, certifique-se e, em seguida, voltem os autos conclusos 

para saneamento ou, se for o caso, sentença. 6. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006037-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAKSON LYNIKER SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE OAB - MS12872 

(ADVOGADO(A))

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA GRACIELE PIROLI OAB - MS12929 (ADVOGADO(A))

FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO OAB - PR29022 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006037-98.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MAKSON LYNIKER SILVA REU: MAPFRE VIDA S/A Vistos. 1. INTIME-SE o 

perito nomeado nos autos para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca da impugnação ao valor dos honorários apresentada pela parte 

demandada em ID. 21574277, informando acerca da possibilidade de 

redução da proposta de honorários apresentada, bem como justificando a 

fixação no patamar indicado em ID. 18216836, sob pena de destituição do 

encargo. 2. Após, INTIME-SE a parte requerida para manifestar no prazo 

de 15 dias, sendo certo que, em caso de concordância com o valor, 

deverá promover o depósito dos honorários, nos termos fixados na 

decisão de ID. 17044443. 3. Por fim, na hipótese de discordância do valor 

apresentado, venham os autos CONCLUSOS para deliberar acerca dos 

honorários periciais, sem prejuízo de substituição do perito nomeado, caso 

verificada a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na quantia 

requerida. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001701-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO MONTEIRO ROCA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001701-85.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE REU: MARIO MARCIO 

MONTEIRO ROCA Vistos. 1. DEFIRO o pedido para inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD, nos termos do artigo 782, §3º do CPC. 2. Após, INTIME-SE a 

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

dias, sob pena de extinção e arquivamento. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006271-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CATARINO RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA DA SILVA (REU)

ROSANGELA DA SILVA BISPO (REU)

Francisco de Tal (REU)

MIRIAN DA SILVA BISPO (REU)

TAINARA DA SILVA PERES (REU)

JUCENILDO DE ARRUDA SILVA (REU)

MAX SILVA RONDON (REU)
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DENISE DOS SANTOS SOARES (REU)

LIDINEIA VITAL DA SILVA (REU)

SABINA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA GONCALVES OAB - PR60332 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006271-80.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MANOEL CATARINO RIBEIRO REU: FRANCISCO DE TAL, DENISE DOS 

SANTOS SOARES, TAINARA DA SILVA PERES, MIRIAN DA SILVA BISPO, 

ROSANGELA DA SILVA BISPO, MARILDA DA SILVA, SABINA DA SILVA, 

MAX SILVA RONDON, LIDINEIA VITAL DA SILVA, JUCENILDO DE ARRUDA 

SILVA Vistos. 1. INTIME-SE o perito nomeado nos autos para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar acerca da impugnação ao valor dos 

honorários apresentada pela parte demandada em ID. 21574277, 

informando acerca da possibilidade de redução da proposta de honorários 

apresentada, bem como justificando a fixação no patamar indicado em ID. 

18216836, sob pena de destituição do encargo. 2. Após, INTIME-SE a 

parte requerida para manifestar no prazo de 15 dias, sendo certo que, em 

caso de concordância com o valor, deverá promover o depósito dos 

honorários, nos termos fixados na decisão de ID. 17044443. 3. Por fim, na 

hipótese de discordância do valor apresentado, venham os autos 

CONCLUSOS para deliberar acerca dos honorários periciais, sem prejuízo 

de substituição do perito nomeado, caso verificada a ausência de 

razoabilidade e proporcionalidade na quantia requerida. 4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000480-62.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON JOSE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARED ICARY DA FONSECA OAB - RO8946 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL HENRIQUE GONCALO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000480-62.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: DILSON JOSE LOPES REQUERIDO: MANOEL HENRIQUE 

GONCALO Vistos. 1. Trata-se de epístola proveniente do Juízo da 9ª 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/MT, observado na espécie 

os dizeres do artigo 260 e seguintes do CPC. 2. Dessa forma, preenchidos 

os requisitos legais, DETERMINO o imediato cumprimento da missiva e, uma 

vez alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas 

legais (CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício 

devolutório subscrito pelo(a) diligente Gestor(a) Judicial. 3. Acerca da 

distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito Juízo 

Deprecante, conforme disposição da CNGC/MT. 4. Sendo o caso, proceda 

o(a) diligente Gestor(a) Judicial com o correto tarjeamento dos autos, 

assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, 

tudo na forma disciplinada na CNGC/MT. 5. SERVE A PRESENTE DECISÃO 

COMO MANDADO/OFÍCIO. 6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000195-69.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA LUIZA LEMOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REU)

LARISSA DE TAL (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000195-69.2020.8.11.0006. AUTOR: 

LUZIA LUIZA LEMOS REU: MARIA APARECIDA DA SILVA, LARISSA DE 

TAL Vistos. 1. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido 

Liminar proposta pelo LUZIA LUIZA LEMOS em face de MARIA 

APARECIDA DA SILVA E LARISSA DE TAL, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. 2. Narra o requerente, em síntese, que 

é legítima possuidora do imóvel localizado na Rua José Pinto de Arruda, 

s/n°, Bairro Jardim Panorama, neste município de Cáceres-MT e, 

juntamente com seus cinco irmãos, construiu no local uma casa para que 

sua genitora, Aleci Benta de Moura, residisse enquanto vivesse. 3. Segue 

narrando que, após o falecimento de sua genitora, seu irmão Luiz Bento 

de Moura foi residir na citada casa juntamente com a requerida Maria 

Aparecida da Silva, assim ficando de 11 de outubro de 2017 até um 

período de oito meses e, em meado do ano de 2018, seu irmão foi embora 

para Rondônia e a Sra. Maria Aparecida se mudou para São Paulo, tendo 

essa última, deixado a filha, que conhece apenas pelo prenome de 

Larissa, morando no imóvel. 4. Prossegue a autora afirmando que, em 

junho de 2019 a requerida Maria Aparecida retornou a casa, não 

aceitando sair do local, tendo inclusive, trocado a energia para seu nome, 

obstaculizando qualquer tentativa da requerente em ser reintegrada 

quanto ao imóvel. 5. Por tais razões, pretende a autora liminarmente a 

concessão de tutela antecipada, determinando que as requeridas 

desocupem imediatamente o imóvel, reintegrando a requerente na sua 

posse, sob as penas da lei. É o relatório. Decido. 6. Estabelecem os 

artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil que, ao possuidor que 

pretenda ser mantido em sua posse, em caso de turbação, incumbe a 

prova da posse, da turbação praticada pelo réu e sua data, e ainda da 

continuação do exercício da posse. 7. No caso em tela, verifico que, 

embora a autora tenha comprovado a posse do imóvel descrito na inicial, 

mediante os documentos apresentados, não logrou comprovar o suposto 

esbulho perpetrado pela requerida, restando duvida quanto ao esbulho 

possessório, já que este pressupõe violência ou clandestinidade da 

posse. 8. É certo que a probabilidade do direito da autora não restou 

cabalmente demonstrada a ponto de permitir a concessão da medida 

liminar. 9. Ante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de tutela 

possessória. 10. Desta forma, tratando-se a demanda em destaque de 

direitos disponíveis REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca para a realização de sessão de 

mediação/conciliação. 11. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do CPC, para que compareça(m) à audiência designada, 

acompanhado(s) de advogado(a) ou Defensor Público, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar(em) contestação, no 

prazo previsto no artigo 335 do CPC. 12. Havendo desinteresse pelo(s) 

réu(s) na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (§5º, art. 334, CPC). 13. 

CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC), bem 

como as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (§9º, art. 334, CPC). 14. DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do CPC. 14. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1002734-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA TORRES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002734-76.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROSANA TORRES DA CRUZ REU: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 1. 

Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma 

legal. 2. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 

330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

“codex”, RECEBO a petição inicial. 3. Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de 
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Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para a realização de 

sessão de mediação/conciliação. 4. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC, para que compareça(m) à audiência 

designada, acompanhado(s) de advogado(a) ou Defensor Público, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar(em) 

contestação, no prazo previsto no artigo 335 do CPC. 5. Havendo 

desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (§5º, 

art. 334, CPC). 6. CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, CPC), bem como as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC). 7. Nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, INVERTO o ônus da prova, por entender no 

caso caracterizada a relação de consumo, sendo direito do consumidor, 

entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII), devendo a parte ré aportar aos 

autos toda a documentação referente ao caso em comento. 8. DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do CPC. 9. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000271-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HADIME SUZUKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACILDA VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468-O (ADVOGADO(A))

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000271-35.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

SERGIO HADIME SUZUKI EXECUTADO: CACILDA VIEIRA Vistos. 1. Em 

análise dos autos, verifico que o objeto da presente ação pode ser 

submetido à mediação. 2. Assim sendo, visando à resolução da demanda 

através da autocomposição, ENCAMINHEM-SE os autos para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania/CEJUSC para designação 

de sessão de Audiência de conciliação/mediação. 3. Desta feita, 

INTIMEM-SE as partes através de seus advogados para comparecerem à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. 4. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerido à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

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

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso, 

conforme preceitua o artigo 334, §8° do CPC. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005539-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEREMIAS VESCOVI (REU)

VESCOVI & CIA LTDA - EPP (REU)

JOÃO FRANCISCO DAS GRAÇAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA OAB - MT25974/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005539-02.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA, MARIA 

APARECIDA GONCALVES REU: JOÃO FRANCISCO DAS GRAÇAS, 

JEREMIAS VESCOVI, VESCOVI & CIA LTDA - EPP Vistos. 1. Visando ao 

saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à fase 

instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do 

CPC, bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes 

instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando 

(justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como 

prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do 

CPC. 3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001057-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI CRUZ DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR LOPES PIVA OAB - SP176020 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Nilson Pereira (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001057-74.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

IRACI CRUZ DE AMORIM REU: NILSON PEREIRA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Usucapião ajuizada por IRACI CRUZ DE AMORIM em face NILSON 

PEREIRA, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. Foi 

determinada a emenda a inicial para apresentar o endereço e qualificação 

completa dos confinantes, sendo requisito necessário para possibilitar a 

citação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. 

3. Verifico que mesmo intimada para emendar a inicial à parte requerente 

quedou-se inerte. 4. Vieram os autos conclusos. É a síntese do 

necessário. Fundamento e DECIDO. 5. Conforme preceitua o art. 321, 

parágrafo único do CPC, “se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. 6. Como observa Moacir Amaral, de tal modo: 

“proporciona a lei oportunidade ao autor para emendar ou completar a 

petição inicial, a qual, findo o prazo aludido, voltará ao juiz para de novo 

examina-la e dar-lhe despacho adequado, de deferimento ou 

indeferimento. Se o autor não cumprir a diligência que lhe fora ordenada – 

o juiz indeferirá a petição inicial”. (Primeiras Linhas de Direito Processual 

Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª edição, 1997, pág. 1.390) 7. Porém, verifico que 

a parte autora, devidamente intimada pelo seu causídico constituído, não 

cumpriu a diligência ordenada por este Juízo. 8. Observo também, 

contudo, que no caso “sub examine”, não tem aplicação a regra inserta no 

§ 1º, do art. 485 do CPC, porque não se trata da hipótese ali mencionada. 
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9. O mestre Theotônio Negrão anota que o Superior Tribunal de Justiça 

pacificou o entendimento acerca do antigo artigo 267, §1º, do CPC/1973, o 

qual corresponde ao §1º do artigo 485, CPC, “in verbis”: “A determinação 

de que se emende a inicial em dez dias dar-se-á ao autor, por seu 

advogado, não incluindo o disposto no art. 267, § 1º do CPC”. (Código de 

Processo Civil e legislação processual em vigor, 30ª ed., Saraiva, 1999, 

pág. 352 nota 6a, art. 284) 10. Diante do exposto, INDEFIRO a petição 

Inicial nos termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC e por 

consequência JULGO e DECLARO EXTINTA a presente alçai, sem 

julgamento do mérito, com suporte nos artigos 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 11. Como não foi dado processamento à inicial, fica a parte 

autora isenta das custas iniciais. 12. Após o transito em julgado, ao 

arquivo. 13. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001080-20.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NATALINO DE JESUS (AUTOR(A))

MARIA DAS GRACAS DE SOUZA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR LOPES PIVA OAB - SP176020 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Pedro de Souza (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001080-20.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

BENEDITO NATALINO DE JESUS, MARIA DAS GRACAS DE SOUZA DE 

JESUS REU: JOSÉ PEDRO DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Usucapião ajuizada por BENEDITO NATALINO DE JESUS em face JOSÉ 

PEDRO DE SOUZA, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. 2. Foi determinada a emenda a inicial para apresentar o endereço 

e qualificação completa do espólio requerido, sendo requisito necessário 

para possibilitar a citação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo. 3. Verifico que mesmo intimada para emendar a 

inicial à parte requerente quedou-se inerte. 4. Vieram os autos conclusos. 

É a síntese do necessário. Fundamento e DECIDO. 5. Conforme preceitua o 

art. 321, parágrafo único do CPC, “se o autor não cumprir a diligência, o 

juiz indeferirá a petição inicial”. 6. Como observa Moacir Amaral, de tal 

modo: “proporciona a lei oportunidade ao autor para emendar ou completar 

a petição inicial, a qual, findo o prazo aludido, voltará ao juiz para de novo 

examina-la e dar-lhe despacho adequado, de deferimento ou 

indeferimento. Se o autor não cumprir a diligência que lhe fora ordenada – 

o juiz indeferirá a petição inicial”. (Primeiras Linhas de Direito Processual 

Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª edição, 1997, pág. 1.390) 7. Porém, verifico que 

a parte autora, devidamente intimada pelo seu causídico constituído, não 

cumpriu a diligência ordenada por este Juízo. 8. Observo também, 

contudo, que no caso “sub examine”, não tem aplicação a regra inserta no 

§ 1º, do art. 485 do CPC, porque não se trata da hipótese ali mencionada. 

9. O mestre Theotônio Negrão anota que o Superior Tribunal de Justiça 

pacificou o entendimento acerca do antigo artigo 267, §1º, do CPC/1973, o 

qual corresponde ao §1º do artigo 485, CPC, “in verbis”: “A determinação 

de que se emende a inicial em dez dias dar-se-á ao autor, por seu 

advogado, não incluindo o disposto no art. 267, § 1º do CPC”. (Código de 

Processo Civil e legislação processual em vigor, 30ª ed., Saraiva, 1999, 

pág. 352 nota 6a, art. 284) 10. Diante do exposto, INDEFIRO a petição 

Inicial nos termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC e por 

consequência JULGO e DECLARO EXTINTA a presente alçai, sem 

julgamento do mérito, com suporte nos artigos 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 11. Como não foi dado processamento à inicial, fica a parte 

autora isenta das custas iniciais. 12. Após o transito em julgado, ao 

arquivo. 13. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003257-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OYGLES JORDY DA CRUZ FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003257-25.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

OYGLES JORDY DA CRUZ FIGUEIREDO Vistos. 1. BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

neste juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão, contra OYGLES 

JORDY DA CRUZ FIGUEIREDO também qualificado, objetivando a 

apreensão do veículo Marca GM, modelo CLASSIC 1 0 FLEXPOWE, chassi 

n.º 8AGSA1910AR123266, ano de fabricação 2009 e modelo 2010, cor 

PRATA, placa NPK1519, renavam 165775025. 2. A inicial veio 

acompanhada dos documentos necessários, especialmente o contrato de 

financiamento e notificação, razão pela qual foi deferida a liminar de busca 

e apreensão (id. 7285299 e id. 7285301). 3. Conforme teor da certidão do 

oficial de justiça de ID. 12245402, o bem foi devidamente apreendido e 

entregue em mãos do depositário judicial, sendo a parte requerida 

devidamente citada (id. 13766187), a qual deixou transcorrer o prazo in 

albis para apresentar contestação. 4. Vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. 5. Tratando-se de parte revel, é o caso de ser 

aplicada a regra do art. 344 do Código de Processo Civil, impondo-se o 

julgamento antecipado da lide. 6. O instituto da Alienação Fiduciária em 

garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da 

coisa móvel alienada, assim, em caso de mora do devedor, o proprietário 

fiduciário poderá requerer contra o mesmo ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente. 7. No caso vertente, deve ser 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário posto que presentes os requisitos exigidos pelo 

art. 1º e §§ c/c art. 2º e 3º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 

10.931 de 02 de agosto de 2004. 8. Cumpre salientar que a parte 

requerente poderá vender o bem objeto da garantia, independentemente 

de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial, 

contudo, não deverá vender o bem por preço vil, sob pena de se 

caracterizar abuso de direito. 9. Ante o exposto, por tudo mais que dos 

autos constam, JULGO PROCEDENTE a presente ação de busca e 

apreensão, consolidando nas mãos da parte requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva do bem descrito e caracterizado na inicial, 

tornando definitiva a liminar deferida. 10. CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo, com fundamento no art. 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa. 11. A parte requerente deverá aplicar o produto da venda 

no pagamento de seu crédito, tudo conforme o art. 2º do Decreto-Lei 

911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 2004. 12. Após 

trânsito em julgado desta sentença, se nada requerido, ARQUIVEM-SE. 13. 

Publique-se. Intime-se. 14. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001641-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANIL DAS NEVES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001641-15.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

JOVANIL DAS NEVES SILVA Vistos. 1. Trata-se ação de busca e 

apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de JOVANIL 

DAS NEVES SILVA, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. 2. Após infrutíferas tentativas de localizar bens em nome da 

parte executada, a parte exequente requer a suspensão do feito para 

localização de eventuais bens passíveis de penhora (ID. 17387445). É a 

síntese. DECIDO. 3. O art. 921, III do CPC estabelece a possibilidade de 

suspensão do feito quando não há localização de bens passíveis de 

penhora, impondo, consequentemente, o arquivamento provisório e a 
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exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na distribuição. 4. 

Desse modo, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC, DEFIRO o pedido 

do exequente e SUSPENDO a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo 

mesmo período fica suspenso o curso do prazo prescricional, conforme 

preceitua o §1º do mesmo dispositivo. 5. ADVIRTA-SE o exequente que 

após o transcurso do prazo acima terá início o prazo de prescrição 

intercorrente, consoante dispõe o artigo 921, §4º. 6. Ademais, o processo 

será imediatamente desarquivado caso a exequente a qualquer momento 

provocar o Poder Judiciário para requerer providências úteis ao 

andamento da execução patrimonial na eventualidade de localizar bens do 

devedor aptos ao pagamento da dívida. 7. Por fim, cumprida a providência 

acima, DETERMINO o arquivamento da execução com as baixas e 

anotações de estilo. 8. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000460-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE CONCEICAO GARCIA BANDEIRA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000460-13.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL REU: LUCILENE 

CONCEICAO GARCIA BANDEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação Monitória, 

proposta por CIC, em desfavor de LUCILENE CONCEIÇÃO GARCIA 

BANDEIRA. 2. O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente 

a parte autora requer a DESISTÊNCIA da ação (ID. 16908540), aduzindo 

que o provimento judicial não mais lhe é útil e/ou necessário. É o relato do 

necessário. Fundamento e DECIDO. 3. Primeiramente, mister discorrer que 

a atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, secundária e 

instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da parte 

interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais sendo útil, adequada e 

necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o 

feito sem mergulhar no mérito da causa. 4. Pelo exposto, forte na 

disposição do inciso VI do artigo 267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, condenando a parte requerente ao 

pagamento de custas e despesas processuais conforme § 4º do artigo 20 

do CPC, salvo se previa e expressamente já lhe deferido as benesses da 

Lei 1.060/50 ou se isenta na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 5. Após, 

certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC. 6. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002779-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT4318-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA NOVA FEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002779-17.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA 

EXECUTADO: DROGARIA NOVA FEIRA LTDA - ME Vistos. 1. Trata-se 

ação de execução de título extrajudicial ajuizada por DISTRIBUIDORA 

AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA em face de DROGARIA NOVA FEIRA 

LTDA - ME, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. 

Após infrutíferas tentativas de localizar bens em nome da parte 

executada, a parte exequente requer a suspensão do feito para 

localização de eventuais bens passíveis de penhora (ID. 22053337). É a 

síntese. DECIDO. 3. O art. 921, III do CPC estabelece a possibilidade de 

suspensão do feito quando não há localização de bens passíveis de 

penhora, impondo, consequentemente, o arquivamento provisório e a 

exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na distribuição. 4. 

Desse modo, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC, DEFIRO o pedido 

do exequente e SUSPENDO a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo 

mesmo período fica suspenso o curso do prazo prescricional, conforme 

preceitua o §1º do mesmo dispositivo. 5. ADVIRTA-SE o exequente que 

após o transcurso do prazo acima terá início o prazo de prescrição 

intercorrente, consoante dispõe o artigo 921, §4º. 6. Ademais, o processo 

será imediatamente desarquivado caso a exequente a qualquer momento 

provocar o Poder Judiciário para requerer providências úteis ao 

andamento da execução patrimonial na eventualidade de localizar bens do 

devedor aptos ao pagamento da dívida. 7. Por fim, cumprida a providência 

acima, DETERMINO o arquivamento da execução com as baixas e 

anotações de estilo. 8. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000166-19.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER MAX RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000166-19.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROGER MAX RAMOS DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc... 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em relação a pretensão resistida, 

reputo a mesma demonstrada mediante a indicação dos protocolos de 

ligações telefônicas indicados pelo autor em sua petição inicial. Todavia, 

acaso o requerido demonstre na contestação que os protocolos 

informados na petição inicial não existem, deverá o autor em sua 

impugnação indicar o terminal telefônico do qual originou as chamadas, 

pois, caso contrário, a ação será extinta sem resolução de mérito diante 

da ausência de condição da ação (interesse de agir), sem prejuízo da 

possibilidade de condenação em litigância de má-fé. Dada a aparente 

relação de consumo, concedo ao autor os benefícios do código 

consumerista, e nesse sentido, nos termos do art. 6°, inciso VIII do CDC, 

promovo a inversão do ônus da prova. Assim sendo, no prazo para a 

contestação, deverá a parte requerida fornecer a cópia de todos os 

contratos celebrados com a parte autora que se refiram aos descontos 

indicados e questionados na petição inicial, sob pena de não os 

apresentando, sujeitar-se o réu à medidas coercitivas no sentido da 

exibição dos contratos. No tocante ao pedido de tutela de urgência, 

postergo a sua análise para o momento posterior à fase postulatória, uma 

vez que, mediante a apresentação da contestação, novas informações 

poderão ser produzidas visando subsidiar o Juízo à sua decisão, 

notadamente mediante a juntada dos contratos que deverão ser 

apresentados pela parte requerida. No mais, cumpra-se nos seguintes 

termos: Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados 

de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo 

CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 

Anote-se no mandado/carta de citação o dever do requerido de no prazo 

da contestação apresentar a(s) cópia(s) do(s) contrato(s) eventualmente 

celebrado(s) com a parte autora que digam respeito aos descontos 

mencionados na petição inicial. O não comparecimento injustificado da 

parte Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. A multa somente não terá incidência na hipótese de 

manifestação expressa por ambas as partes de seu desinteresse na 

autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e 

a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data da audiência. Havendo 

litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser 
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manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334).; Anote-se no ato de citação as advertências do art. 344 do 

NCPC. A intimação da parte Autora será efetivada na pessoa do 

Procurador (§ 3º do art. 334). Cáceres/MT, 14 de Fevereiro de 2.020 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007334-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA LAUDELINA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007334-09.2019.8.11.0006. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SEBASTIANA LAUDELINA DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO J. SAFRA S.A Vistos, etc... Defiro 

provisoriamente os benefícios da justiça gratuita. Cite-se e intime-se o(a) 

Requerido(a) para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

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

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Cáceres/MT., 14 de 

Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006157-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DO CARMO PAULA CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARBES BALIEIRO DAMASCENO (REU)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA BOUSQUET CARNEIRO OAB - RJ095711 (ADVOGADO(A))

ROBERTO RICOMINI PICCELLI OAB - SP310376 (ADVOGADO(A))

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/O (ADVOGADO(A))

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI OAB - RJ0109373A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARISA FERNANDA VIEIRA TAVARES (PERITO / INTÉRPRETE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006157-78.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROSIMERE DO CARMO PAULA CASTRO REU: ASSOCIACAO 

CONGREGACAO DESANTA CATARINA, JARBES BALIEIRO DAMASCENO 

Reitere-se a intimação do perito anotando o prazo de cinco dias para a 

resposta. Anote-se a advertência de que o silêncio quanto a intimação 

poderá implicar na comunicação ao respectivo conselho de classe da 

profissional. Cáceres/MT., 14 de Fevereiro de 2.020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001334-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FABIANNY CALMON RAFAEL OAB - MT21897/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA OAB - MT0011321A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001334-95.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO EXECUTADO: 

EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA Vistos etc. Defiro a penhora dos bens 

indicados no id. 26363293 – o que faço nos termos do art. 835, IV do 

Código de processo Civil. Expeça-se o necessário para a penhora e 

avaliação. Observe-se as formalidades necessárias. Em sendo emitido o 

laudo de avaliação, intimem-se as partes para que dele tomem 

conhecimento e se manifestem no prazo de cinco dias. No caso do credor, 

além de se manifestar quanto a avaliação, deverá expor o seu interesse 

quanto a adjudicação ou a alienação (por iniciativa própria ou leilão 

judicial). Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 13 de Fevereiro de 2.020 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001300-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAURA MENDES SURUBI CRAVO DE PAZ (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001300-23.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE REU: ISAURA MENDES 

SURUBI CRAVO DE PAZ Vistos, etc... Acolho o pedido formulado na 

manifestação de id. 27731811. Frustradas as diligências promovidas para 

localização da demandada, sendo que sequer a sogra tem conhecimento 

de onde reside, há que se acolher o pedido de citação por edital. Assim, 

com fulcro no art. 256, inciso II, do CPC, cite a requerida por edital 

mediante publicação no DJE pelo prazo de 20 (vinte) dias. Após o 

transcurso do prazo do edital, sem que a ré tenha apresentado defesa, 

desde já, nomeio a Defensoria Pública para atuar no processo na 

qualidade de Curador Especial, nos termos do art. 72, inciso II do CPC. 

Intime-se a Defensoria Pública pessoalmente. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 14 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002000-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINTO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002000-62.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

EXECUTADO: ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINTO Vistos etc. Intime-se 

pessoalmente a executada para que no prazo de 15 dias exerça o 

contraditório em relação ao pedido deduzido pelo exequente em sua última 

manifestação – o que faço de acordo com o que prevê o art. 9° do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, retorne concluso para decisão. 

Cáceres/MT., 12 de Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005985-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL SANTOS PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005985-05.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: MIGUEL SANTOS 

PINHEIRO Vistos etc. Considerando que o credor nada manifestou em 

relação ao último despacho, e estando advertido de que a inércia 

resultaria na devolução da missiva independente de cumprimento, delibero 

então neste sentido, ou seja, que a secretaria da vara providencie a baixa 

desta carta precatória. Comunique os atos praticados ao Juízo Deprecante 

e arquive-se. Cumpra-se. Cáceres/MT., 12 de Fevereiro de 2.020 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004710-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ADALBERTO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004710-55.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO REU: LUIZ ADALBERTO DA SILVA Vistos, etc. 

Intime-se o devedor por edital (art. Art. 513, §2°, IV do CPC), a fim de que 

efetue o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, na forma 

prevista do art. 523 do CPC. Acaso não efetue o pagamento no prazo 

acima, incidirá ainda sobre o montante devido multa (10%) e honorários 

(10%), na forma do art. 523, §1° do CPC. Efetuado o pagamento parcial no 

prazo assinalado, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 

523, §2°). Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será 

expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação. (art. 523, §3°). Decorrido o prazo sem o pagamento, 

expeça-se o necessário para penhora e avaliação de bens do devedor, 

sem prejuízo de diligências no sistema BACENJUD e RENAJUD. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 12 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito =

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004710-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ADALBERTO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004710-55.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO REU: LUIZ ADALBERTO DA SILVA Vistos, etc. 

Intime-se o devedor por edital (art. Art. 513, §2°, IV do CPC), a fim de que 

efetue o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, na forma 

prevista do art. 523 do CPC. Acaso não efetue o pagamento no prazo 

acima, incidirá ainda sobre o montante devido multa (10%) e honorários 

(10%), na forma do art. 523, §1° do CPC. Efetuado o pagamento parcial no 

prazo assinalado, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 

523, §2°). Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será 

expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação. (art. 523, §3°). Decorrido o prazo sem o pagamento, 

expeça-se o necessário para penhora e avaliação de bens do devedor, 

sem prejuízo de diligências no sistema BACENJUD e RENAJUD. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 12 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito =

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005454-79.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONE WILIAN CUIABANO DO COUTO (AUTOR(A))

ROSA MARIA MARTINS PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REU)

JARBES BALIEIRO DAMASCENO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO OAB - SP155577 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005454-79.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROSA MARIA MARTINS PIRES, RONE WILIAN CUIABANO DO COUTO REU: 

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA, JARBES BALIEIRO 

DAMASCENO Vistos etc. Aguarde-se o decurso do prazo para a 

contestação de ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA. 

De qualquer modo, defiro o pedido de citação do requerido JARBES 

BALIEIRO DAMASCENO nas sucessivas formas postuladas pelo autor em 

sua última manifestação. Anote-se no mandado ou carta precatória as 

advertências legais, acrescentando ainda que o termo inicial para a 

contagem do prazo para oferecer a contestação (15 dias) fluirá a partir da 

juntada do mandado ou carta precatória nestes autos (art. 335, III c.c art. 

231, incisos II ou VI, todos do CPC). Cumpra-se. Cáceres/MT., 11 de 

Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005301-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CROSCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005301-46.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

CROSCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME REU: SINDICATO 

DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT Vistos etc. 

Intimo a parte autora a apresentar impugnação à contestação, conforme 

art. 350 e 351 todos do Código de Processo Civil. Fica anotado o prazo de 

15 dias. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 11 de Fevereiro de 2.020 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1001921-20.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (EXECUTADO)

F. N. DOS S. MARTINEZ - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001921-20.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

EXECUTADO: F. N. DOS S. MARTINEZ - ME, FERNANDO NEI DOS SANTOS 

MARTINEZ Vistos, etc... Reoportunizo ao Credor providenciar o devido 

andamento aos autos, sob pena de extinção, no prazo de 15 dias. Anoto 

que a desídia da parte poderá acarretar em extinção do feito sem 

resolução do mérito. Após o decurso do prazo, novamente conclusos. 

Cáceres/MT, 14 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004991-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE DE SOUZA NUNES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004991-40.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ZENAIDE DE SOUZA NUNES DE OLIVEIRA Vistos etc. Reitero a intimação 

do autor para que no prazo de 15 dias manifeste-se sobre o resultado da 

diligência (id. 26479430 - Pág. 1). Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Advirto o autor que a persistência em inércia resultará na extinção do 

processo sem solução do mérito. Cáceres/MT., 14 de Fevereiro de 2.020 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003821-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISE LAURA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003821-38.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

EXECUTADO: GEISE LAURA DE MORAES Vistos, etc... Ante o 

desinteresse da parte Credora em diligenciar em busca de bens que 

possam satisfazer seu crédito, determino o arquivamento dos autos sem 

baixa. Importa ressaltar que se do Juízo deve emanar o dever de 

cooperação para tramitação do feito, cabe a parte exequente, no mínimo, 

demonstrar interesse no feito e em adotar providências para alcançar a 

tutela pretendida, o que não se vê no caso. Intime-se. Cumpra-se. 

Arquive-se sem baixa. Cáceres/MT, 11 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006503-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F M C CENTER CAR LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LEONARDO COUTO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006503-29.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: F M C CENTER CAR LTDA EXECUTADO: BRUNO LEONARDO 

COUTO OLIVEIRA Vistos etc. O exequente na última manifestação postula 

a penhora de veículo do executado. Vale ressaltar que conforme diligência 

realizada por meio do sistema BACENJUD (id. 29037902 - Pág. 1) não 

foram localizados valores/ativos do executado para satisfação da dívida. 

Dado o resultado da tentativa de penhora online, acolho o pedido de 

penhora [id. 29053335] do veículo CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD 4X4 

SRV, ANO/MOD: 2013/2013, COR: PRATA, PLACAS: AUE 5858, 

RENAVAN nº 00515526312 mediante expedição de carta precatória a ser 

cumprida no endereço indicado pelo autor: Rua Francisval Brito, nº 41, 

Bairro Cidade Alta, Cuiabá/MT, CEP 78030-470. Segue em anexo o 

lançamento da penhora via sistema RENAJUD. Fica o Executado intimado 

por meio de seu Advogado. Expeça-se carta precatória para a 

consolidação da penhora, avaliação e remoção do bem devendo o veículo 

permanecer sob a guarda do credor ou de pessoa por ele indicada. 

Cumpra-se. Cáceres/MT., 11 de Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005461-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL DUTRA ATALA (AUTOR(A))

ESTELA CRISTINA RAMOS VIGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA CATARINA RAMOS VIGO LACERDA (REU)

FRANCISCO MÁRCIO RAMOS VIGO (REU)

ESPÓLIO DE FAUSTINO VIGO COUCE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FLORES VIGO OAB - 003.782.751-00 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005461-08.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ARIEL DUTRA ATALA, ESTELA CRISTINA RAMOS VIGO REU: ESPÓLIO DE 

FAUSTINO VIGO COUCE, TANIA CATARINA RAMOS VIGO LACERDA, 

FRANCISCO MÁRCIO RAMOS VIGO REPRESENTANTE: ANTONIO FLORES 

VIGO Vistos, etc... Processo concluso equivocadamente. Intime-se 

Defensoria Pública para que esclareça quanto ao interesse na produção 

de provas no prazo de 15 dias. Após, novamente conclusos para análise. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 12 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002421-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILMA DUARTE ARDAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002421-86.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: ANGELO DA SILVA, SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: NILMA DUARTE ARDAIA Vistos, etc. Intime-se a devedora, 

na pessoa de seu advogado (art. Art. 513, §2°, I do CPC), a fim de que 
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este efetue o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, na forma 

prevista do art. 523 do CPC. Acaso não efetue o pagamento no prazo 

acima, incidirá ainda sobre o montante devido multa (10%) e honorários 

(10%), na forma do art. 523, §1° do CPC. Efetuado o pagamento parcial no 

prazo assinalado, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 

523, §2°). Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será 

expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação. (art. 523, §3°). Decorrido o prazo sem o pagamento, 

expeça-se o necessário para penhora e avaliação de bens do devedor, 

sem prejuízo de diligências no sistema BACENJUD e RENAJUD. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 11 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007440-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS [FIDC NPL I] (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007440-39.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

JAIR DA SILVA REU: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS [FIDC NPL I] Vistos etc. Esclareçam 

as partes quanto eventual interesse em produzir outras provas na fase de 

instrução. Caso haja, a pretensão probatória deverá ser deduzida de 

maneira fundamentada. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o 

prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 11 de Fevereiro de 2.020 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005874-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CICLO CAIRU LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DE JESUS SILVA OAB - RO0002518A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA SILVA ARAUJO (REQUERIDO)

L DA SILVA ARAUJO SERVICOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005874-84.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: CICLO CAIRU LTDA REQUERIDO: L DA SILVA ARAUJO 

SERVICOS - ME, LEANDRO DA SILVA ARAUJO Vistos etc. O objeto desta 

missiva era a penhora, avaliação e remoção de mercadorias no endereço 

do devedor, sendo integralmente cumprido conforme se verifica do id. 

26867601. Na última manifestação o exequente informa que o leilão dos 

bens penhorados foi solicitado na origem. Com efeito, considerando o 

pleno cumprimento do objeto desta missiva, e a ausência de outros atos a 

serem implementados, determino a devolução à origem nos termos em que 

orientado no despacho inicial. Cumpra-se. Cáceres/MT., 11 de Fevereiro 

de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005498-98.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR OAB - MT0010884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. NEVES - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT17730-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005498-98.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA. REU: D. C. 

NEVES - EPP Vistos, etc... Nos termos dos arts. 9º, 350 e 351 do CPC, 

intime-se a autora para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada (id. 270856104), bem como documentos que a acompanham, 

no prazo de 15 dias. Após o decurso do prazo, novamente conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 14 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002550-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE MENEZES SEGUNDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002550-57.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: JOSE MARCIO DE 

MENEZES SEGUNDO Vistos, etc... O Exequente tem demonstrado um 

comportamento desidioso no que se refere ao andamento do feito, visto 

que até o momento não adotou qualquer providência efetiva para citação 

da parte devedora e insiste em solicitar medidas que este Juízo já 

promoveu, como a pesquisa de bens e, especialmente, de endereço da 

parte devedora, cujo resultado segue anotado no despacho de id. 

12415437. Assim, indefiro o pedido formulado na petição juntada no id. 

26319159 e determino que o credor adote as providências necessárias 

para citação do executado no prazo de 10 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO 

POR DESÍDIA. Após o decurso do prazo, novamente conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 14 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001384-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI OAB - MT0010708A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABEDENER DE LIMA (EXECUTADO)

CELIA COSTA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001384-87.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: FERNANDO SCAFF ANTONINI EXECUTADO: ABEDENER DE 

LIMA, CELIA COSTA LIMA Vistos etc. Intimo as partes a se manifestarem 

em relação aos argumentos e informações apresentadas pelo Procurador 

da Fazenda Nacional. Anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 14 de Fevereiro de 2.020 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006933-10.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE OLIVEIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

JORCELINO DE SOUZA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAYDEE DA SILVA GATTASS (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006933-10.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 
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JORCELINO DE SOUZA RIBEIRO, TEREZA DE OLIVEIRA RIBEIRO REU: 

HAYDEE DA SILVA GATTASS Vistos, etc... Acolho a emenda da inicial e 

determino a retificação do polo passivo da demanda para que sejam 

acrescentados os requeridos: AMBRÓSIO MARQUES DE ARRUDA, 

MANOEL DAMÁSIO MARQUES DE ARRUDA, JUSTINA MARQUES DE 

ARRUDA, JANUÁRIA MARQUES DE ARRUDA, JOÃO BATISTA DE 

ARRUDA, SEBASTIANA DE ARRUDA RODRIGUES, CRISTIANO 

RODRIGUES, espolio e herdeiros de PAULINA MARQUES DE ARRUDA, 

ANA DA GUIA DE ARRUDA SILVA. No que tange ao polo ativo, citem-se 

os demais condôminos da área na qualidade de terceiros interessados 

com as advertências legais (artigos 246, §3º e 344, ambos do CPC), a fim 

de que, querendo, se manifestem nos autos no prazo de 15 (quinze) dias. 

No mais, citem-se e intimem-se os Requeridos por carta com aviso de 

recebimento a fim de que compareçam à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 

do CPC, a audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

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

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do CPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do art. 259, inciso I e III do CPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Cáceres/MT, 14 de fevereiro de 

2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004407-70.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. K. BISINELLA DIAS EIRELI (EXECUTADO)

BARBARA KLEIN BISINELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004407-70.2019.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

EXECUTADO: B. K. BISINELLA DIAS EIRELI, BARBARA KLEIN BISINELLA 

Vistos, etc... Como anotado na sentença (id. 25853692), ficam suspensos 

os autos pelo prazo solicitado. Após o decurso do prazo de suspensão, 

informe o Credor no prazo de 05 dias se o acordou restou cumprido. 

Aguarde o processo na Secretaria até findar a suspensão. Cumpra-se. 

Cáceres, 14 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003068-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE RIBEIRO MOURA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA COSTA BARROS OAB - MT25368/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPA SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003068-76.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

RAYANE RIBEIRO MOURA DA SILVA REU: MAPA SERVICOS POSTUMOS 

LTDA - ME Vistos etc. Esclareçam as partes sobre eventual interesse em 

produzir provas na fase de instrução. Em havendo interesse, deverão 

indicar a prova pretendida e a sua pertinência à solução do mérito. Para 

tanto, anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 14 de Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000012-98.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JANUARIO DA SILVA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000012-98.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

REQUERIDO: JOAO JANUARIO DA SILVA NETO Vistos etc. Cumpra-se a 

carta precatória, servindo a cópia da missiva como mandado. Após o 

cumprimento, oficie comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos 

atos praticados, com as homenagens de estilo, e providencie baixa nos 

registros. Cáceres/MT., 14 de Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006579-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

VIVIANE PRENZLER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO HALLAK ALCANTARA OAB - MT20045/O (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE OAB - MT23941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON DAMASCENO DOS SANTOS OAB - SP137856 

(ADVOGADO(A))

ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO OAB - SP155577 (ADVOGADO(A))

MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES OAB - RJ79098 

(ADVOGADO(A))

MARIA CECILIA BOUSQUET CARNEIRO OAB - RJ095711 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA DE OBSTETRICIA E GINECOLOGIA 

LTDA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

MARISA FERNANDA VIEIRA TAVARES (PERITO / INTÉRPRETE)

HELIO COSTA FILHO OAB - MT14090-O (ADVOGADO(A))

EDMILSON FORTES BARRETO OAB - MT14402-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT14146-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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CÁCERES DESPACHO Processo: 1006579-53.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: VIVIANE PRENZLER DE OLIVEIRA, VALMIR MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA 

Vistos etc. Embora a Secretaria da vara tenha juntado a cópia do e-mail 

onde a perita nomeada apresenta justificativa para escusar-se da 

nomeação para atuar neste feito vê-se que a justificativa encontra-se no 

anexo do e-mail e o arquivo anexado não está juntado ao processo o que 

impede o Juízo e as partes de tomarem conhecimento dos argumentos 

apresentados pela perita. Portanto, determino que a Secretaria da vara 

providencie a juntada completa da justificativa apresentada pela perita, 

notadamente do arquivo encaminhado no anexo do e-mail. Em sendo 

sanada a falta apontada, retorne concluso para análise. Cáceres/MT., 14 

de Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001439-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001439-72.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

EXECUTADO: MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS Oficie ao Serasa para 

averbação desta ação. Nos termos do art. 9° do Código de Processo Civil, 

intime-se pessoalmente a executada para que se manifeste em relação a 

pretensão deduzida pelo exequente no sentido da aplicação de medidas 

atípicas de coerção. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o 

prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 14 de Fevereiro de 2.020 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001426-73.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDECY JOSE DUARTE (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001426-73.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE REU: WALDECY JOSE 

DUARTE Vistos etc. Defiro a pesquisa de veículos por meio do sistema 

RENAJUD – o que faço nos termos do art. 139, IV do Código de Processo 

Civil. Segue em anexo o resultado. Manifeste-se o exequente no prazo de 

15 dias, requerendo o que entender pertinente. Após, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 13 de Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002802-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002802-60.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

KLEBER RAMOS DA SILVA REU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL 

DE SEGUROS Providencie a escrivania a inclusão da escrivania da 

Denunciada à Lide nos registros. Certifique a escrivania se a Denunciada 

à Lide foi intimada do despacho de id. Num. 25042426. Acaso não tenha, 

deverá intimar e após o decurso do prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 

14 de Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005054-65.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ICARO PAIVA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE ARTIGOS DE CULTURA E LINGUAS ESTRANGEIRAS LTDA - 

ME (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005054-65.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ICARO PAIVA FERNANDES REU: CENTRO DE ARTIGOS DE CULTURA E 

LINGUAS ESTRANGEIRAS LTDA - ME Vistos etc. A citação por edital é 

pertinente quando esgotados todos os meios para a efetiva localização da 

parte demandada. Da verificação do documento contido no id. 22603751 - 

Pág. 1 vê-se os dados dos sócios da pessoa jurídica requerida. 

Realizando pesquisa de endereço dos sócios encontraram-se os 

seguintes endereços: CNPJ: 08.228.911/0001-82 Nome Empresarial 

Completo: CENTRO DE ARTIGOS DE CULTURA E LINGUAS 

ESTRANGEIRAS LTDA Nome Fantasia Completo: CPF do responsável: 

004.898.076-58 Logradouro: RUA RIO DE JANEIRO , 1395 Complemento: A 

Bairro: LOURDES Município: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30160-041 

CPF: 004.898.076-58 Nome Completo: CARLOS FREDERICO DE LIMA 

COELHO Nome da Mãe: MARIA DO NASCIMENTO LIMA COELHO Data de 

Nascimento: 12/06/1975 Título de Eleitor: 0104609360221 Endereço: R RIO 

DE JANEIRO 243 SALA 1105 CENTRO CEP: 30160-040 Municipio: BELO 

HORIZONTE UF: MG CPF: 042.630.416-07 Nome Completo: TAINAH DO 

CARMO POUSAS Nome da Mãe: CLELIA DO CARMO COSTA POUSAS 

Data de Nascimento: 02/10/1978 Título de Eleitor: 0120252580299 

Endereço: R RIO DE JANEIRO 243 SALA 1105 CENTRO CEP: 30160-040 

Municipio: BELO HORIZONTE UF: MG Sendo assim, solicite ao CEJUSC 

nova data para realização da audiência preliminar de conciliação. Ato 

contínuo expeça-se o necessário para a citação da pessoa jurídica 

demandada, por meio dos sócios nos endereços acima indicados. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres/MT., 14 de Fevereiro de 

2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002359-41.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDUINA DA SILVA GARCIA (AUTOR(A))

ROSEMARY DA SILVA GARCIA (AUTOR(A))

NEIDSON MARIANO DA SILVA GARCIA (AUTOR(A))

ELIANE SILVA GARCIA DA CRUZ (AUTOR(A))

LUIZ AUGUSTO DA SILVA GARCIA (AUTOR(A))

RONIVAL DA SILVA GARCIA (AUTOR(A))

ELENISE GARCIA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELISMINA COSTA GARCIA (REU)

ELISETE GARCIA DE PINHO (REU)

VITORINA DA COSTA GARCIA (REU)

ELIETE DE CASSIA GARCIA DE PINHO (REU)

ELISABETE DE FARIA GARCIA (REU)

ROBER LUIZ DE FARIA GARCIA (REU)

CARLOS ALBERTO DE PINHO (REU)

FRANCISCO MINERVINO DE FARIA GARCIA (REU)

MARIA CONCEICAO APARECIDA FARIA GARCIA (REU)

SEBASTIAO JOSE DE MATOS (REU)

MARILUCY GARCIA SABALA (REU)

JULIANO LOPES DA CRUZ (REU)

DOMINGOS SALVIO FARIA GARCIA (REU)
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JUNIO LOPES DA CRUZ (REU)

VILMA APARECIDA FARIA GARCIA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002359-41.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

LEDUINA DA SILVA GARCIA, NEIDSON MARIANO DA SILVA GARCIA, 

ROSEMARY DA SILVA GARCIA, ELIANE SILVA GARCIA DA CRUZ, LUIZ 

AUGUSTO DA SILVA GARCIA, ELENISE GARCIA SANTANA, RONIVAL DA 

SILVA GARCIA REU: JULIANO LOPES DA CRUZ, JUNIO LOPES DA CRUZ, 

SEBASTIAO JOSE DE MATOS, MARILUCY GARCIA SABALA, FELISMINA 

COSTA GARCIA, VITORINA DA COSTA GARCIA, ELISABETE DE FARIA 

GARCIA, FRANCISCO MINERVINO DE FARIA GARCIA, ROBER LUIZ DE 

FARIA GARCIA, MARIA CONCEICAO APARECIDA FARIA GARCIA, 

DOMINGOS SALVIO FARIA GARCIA, VILMA APARECIDA FARIA GARCIA, 

ELISETE GARCIA DE PINHO, ELIETE DE CASSIA GARCIA DE PINHO, 

CARLOS ALBERTO DE PINHO Vistos, etc... O recebimento das cartas de 

citação por terceiros não caracteriza por si só ausência de conhecimento 

do paradeiro dos réus a justificar a citação por edital, especialmente 

porque não foi tentada a citação pela via judicial por meio de Oficial de 

Justiça. Assim, intime-se a parte autora para que requeira o que entender 

pertinente para citação dos réus Elisete Garcia, Eliete de Cássia Garcia, 

Carlos Alberto de Pinho e Francisco Minervino de Faria Garcia, lembrando 

sobre possibilidade de ser tentada a citação pela via judicial. Por economia 

processual, defiro a pesquisa de endereço dos requeridos Segue o 

resultado: CPF: 189.999.055-00 Nome Completo: ELISETE GARCIA DE 

PINHO Nome da Mãe: ZENAIDE GARCIA DE PINHO Data de Nascimento: 

14/06/1961 Título de Eleitor: 0010602252194 Endereço: AV. FRANKLIN DE 

C. SOBRAL, APTO 302 1631 BL. R, COND. V. MARES GRAGERU CEP: 

49027-000 Municipio: ARACAJU UF: SE CPF: 408.914.615-15 Nome 

Completo: ELIETE DE CASSIA GARCIA DE PINHO Nome da Mãe: ZENAIDE 

GARCIA DE PINHO Data de Nascimento: 04/09/1962 Título de Eleitor: 

0017605912119 Endereço: RUA ACACIA DORIA COND BARRA CLUBE 2 

260 BL 01 APTO 301 CENTRO CEP: 49140-000 Municipio: BARRA DOS 

COQUEIROS UF: SE CPF: 171.135.555-00 Nome Completo: CARLOS 

ALBERTO DE PINHO Nome da Mãe: ZENAIDE GARCIA DE PINHO Data de 

Nascimento: 18/04/1960 Título de Eleitor: 0005284082127 Endereço: R 

PROF OSCAR VASCONCELOS RES STA LUCIA 78 CASA JABOTIANA 

CEP: 49095-600 Municipio: ARACAJU UF: SE CPF: 003.526.801-80 Nome 

Completo: FRANCISCO MINERVINO DE FARIA GARCIA Nome da Mãe: 

ELISABETH FARIAS GARCIA Data de Nascimento: 26/04/1975 Título de 

Eleitor: 0023936951899 Endereço: AV LAVAPES 534 MONTE VERDE CEP: 

78200-000 Municipio: CACERES UF: MT Anoto o prazo de 15 dias para 

manifestação. Após o decurso do prazo, retornem conclusos os autos. 

Intime-se. Cáceres/MT, 14 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003501-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS9982-O (ADVOGADO(A))

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO HAYASHIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003501-17.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADILSON LOPES DE SOUZA REU: MARCOS ANTONIO HAYASHIDA 

Acolho a justificativa de dispensa apresentada pelo perito. Em substituição 

nomeio para o encargo a Doutora Glaubya Pinheiro Soares, com endereço 

Rua das Traíras, 16-B , Jardim São Luiz Cumpra-se de acordo com o 

despacho contido no id. 25677961 - Pág. 1. Cáceres/MT., 14 de Fevereiro 

de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005403-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005403-05.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ESMERALDA PEREIRA DA SILVA REU: A. F. Vistos, etc... Defiro tão 

somente o prazo de 10 dias para que o autor colacione cópia do inteiro 

teor da matrícula do imóvel, considerando que a primeira determinação 

para tanto ocorreu em outubro do ano passado, sendo mais que suficiente 

o prazo decorrido para cumprimento da providência. Anoto que a inércia 

da parte em cumprir com o comendo acarretará em imediata extinção do 

feito sem resolução do mérito. Após o decurso do prazo, novamente 

conclusos. Cáceres, 14 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001902-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON HUTOSI KAWASAKI (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001902-43.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

EDIMAR ALVES PEREIRA REU: MILTON HUTOSI KAWASAKI Providencie o 

Autor juntada digitalizada da procuração de id. 24773313 com a qualidade 

necessária que possibilite a leitura, notadamente do selo de autenticidade. 

Fixo prazo de 15 dias. Caceres , 14 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO

Processo Número: 1002973-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JUNIOR DE MIRANDA (AUTOR(A))

CATARINA GRAZIELA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER SANTANA COSTA LEITE (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002973-46.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

EDER JUNIOR DE MIRANDA, CATARINA GRAZIELA GARCIA REU: VALTER 

SANTANA COSTA LEITE Sendo pertinente as provas solicitadas pelas 

partes, defiro a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal. 

Fixo prazo de 15 dias para apresentação/aditamento do rol de 

testemunhas. Designo audiência de instrução para o dia 12 de maio de 

2020, às 14:00 horas. Intimem-se as partes. Em relação às testemunhas 

indicadas pela parte assistida pela Defensoria Pública, expeça-se o 

necessário para intimação pessoal. Por sua vez fica a cargo da parte 

Autora cumprir o disposto no art. 455 do CPC. Caceres, 14 de fevereiro de 

2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007859-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANA DA GUIA DE ARRUDA (REU)

AMBROSIO MARQUES DE ARRUDA (REU)

JOÃO BATISTA DE ARRUDA (REU)

SEBASTIANA DE ARRUDA RODRIGUES (REU)

MANOEL DAMÁZIO MARQUES DE ARRUDA (REU)

PAULINA MARQUES DE ARRUDA (REU)

JANUÁRIA MARQUES DE ARRUDA (REU)

JUSTINA MARQUES DE ARRUDA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007859-59.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

PEDRO BARBOSA DA SILVA REU: JANUÁRIA MARQUES DE ARRUDA, 

JUSTINA MARQUES DE ARRUDA, MANOEL DAMÁZIO MARQUES DE 

ARRUDA, PAULINA MARQUES DE ARRUDA, JOÃO BATISTA DE ARRUDA, 

ANA DA GUIA DE ARRUDA, AMBROSIO MARQUES DE ARRUDA, 

SEBASTIANA DE ARRUDA RODRIGUES Defiro o pedido de id. Num. 

28864053. Caceres, 14 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004975-86.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THALISSON PAIVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004975-86.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: THALISSON PAIVA RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A Os documentos de ids; de ids. Num. 24604704 - Pág. 1 , Num. 

24604705 - Pág. 1, Num. 24604706 - Pág. 1, Num. 24604709 - Pág. 1, Num. 

24604710 - Pág. 1, Num. 24604712 - Pág. 1 e Num. 24604713 - Pág. 1 não 

fazem menção da data da suposta transferência. Assim, indique a parte 

Requerida às respectivas datas. Fixo prazo de 15 dias. Após, retorne 

concluso. Cacerse, 14 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006255-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELIANNE SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA LEAL DE MORAES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA LEAL VANINE BITTENCOURT OAB - SP100129 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1006255-29.2018.8.11.0006. AUTOR(A): DELIANNE 

SILVA DE JESUS REU: SILVANA LEAL DE MORAES No despacho de id. 

26215756 foi oportunizado a Requerida comprovar o preparo da carta 

precatória para cumprimento e oitiva das testemunhas por ela indicadas. 

Por sua vez foi certificado o decurso do prazo sem que parte tenha 

cumprido com sua obrigação processual - id. Num. 29135192. O preparo 

da carta precatória é condição de procedibilidade para o cumprimento pelo 

Juízo Deprecado. Feita tal ressalva, anoto que realizei buscas e constatei 

a existência de distribuição de carta precatória na comarca de Pontes e 

Lacerda sob nº 1003252-11.2019.8.11.0013. Antes de deliberar acerca do 

pedido de preclusão, oficie ao Juízo Deprecado requisitando informação 

se a parte providenciou o preparo da carta precatória. Conste prazo de 10 

dias. Vindo a resposta, retorne concluso. Caceres, 14 de fevereiro de 

2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO

Processo Número: 1002973-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JUNIOR DE MIRANDA (AUTOR(A))

CATARINA GRAZIELA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER SANTANA COSTA LEITE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do mandado de intimação das partes para 

prestarem depoimento pessoal, conforme determinado de ofício em 

decisão proferida (ID.Num. 29278461), nos termos do artigo 82, § 1º do 

CPC. Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja 

realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério 

Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao 

final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001160-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGEU ASSIS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001160-81.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: AGEU ASSIS DE PAULA REQUERIDO: BANCO PAN Nos 

termos do art. 9º do CPC, manifeste a Requerida acerca da petição de id. 

Num. 28539116, em 15 dias. Caceres , 17 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Alexandre RSobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1001291-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001291-90.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Manifeste a parte Autora acerca da última certidão e 

indique as provas que pretendem produzir, em 15 dias. Caceres, 17 de 
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fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre r Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (REQUERENTE)

ALEXANDRE NICKOLAS BARROSO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

JUNIMAR LAURO FERREIRA GOULART (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUANA RUBIA VALERIO OAB - MT25591/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000996-19.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA, ALEXANDRE NICKOLAS 

BARROSO VIEIRA REQUERIDO: MOTOS MATO GROSSO LTDA, JUNIMAR 

LAURO FERREIRA GOULART Intime o Requerido - Apelado para 

apresentar, querendo, as contrarrazões recursais, no prazo legal. Após, 

proceda o envio destes autos ao TJMT. Caceres, 17 de fevereiro de 2020. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001761-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001761-87.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA Intimo o autor 

para que no prazo de dez dias promova o regular andamento do feito, sob 

pena de nova extinção. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 

17 de Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002379-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI OAB - MT0010708A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JESUS SIMAN LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO Certifico e dou fé que, nesta data, reenviei a Central 

de Mandados o ofício nº 171/2019 para cumprimento. Cáceres-MT, 17 de 

fevereiro de 2020. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE 

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000405-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA BELLOTE PAGLIUCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação do requerente, com supedâneo nos 

artigos 437, § 1º c.c artigos 9 e 10 todos do CPC, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca da certidão lavrada (ID.Num. 29301661), 

requerendo o que entender de direito. Cáceres/MT, 17 de fevereiro de 

2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000635-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. A. (EXEQUENTE)

ROSELY ROSA DA SILVA AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000635-36.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: ROSELY ROSA DA SILVA AGUIAR, I. D. S. A. EXECUTADO: 

SEGURADORA LÍDER Intime a parte autora a promover o “cumprimento de 

sentença” no prazo de 15 dias, mediante a apresentação da planilha 

atualizada do saldo líquido a ser executado. Em sendo apresentado o 

pedido de cumprimento de sentença intime-se a parte executada para 

pagamento da dívida no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de 10% 

de honorários e 10% de multa conforme disposto no art. 523, §1° do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cáceres/MT., 17 de Fevereiro de 

2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006784-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE FLÁVIO LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TANIA REGINA DE PAULA OAB - 012.957.221-78 (REPRESENTANTE)

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

11010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL 

DE CÁCERES DESPACHO Processo: 1006784-48.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: ESPÓLIO DE FLÁVIO LUIZ 

DA SILVA REPRESENTANTE: TANIA REGINA DE PAULA Nos termos do art. 

9º do CPC, oportunizo a parte Requerida manifestar sobre a petição de id 

Num. 26968601 no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, deverá detalhar 

seu entendimento acerca da situação do saldo devedor apontado entre a 

data do inadimplemento e a data do óbito do Segurado, assim como 

comprovar que apresentou e instruiu no requerimento administrativo os 

documentos médicos solicitados. Acaso não tenha apresentado, deverá 

proceder a juntada nestes autos. Após, retorne concluso. Caceres, 17 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004051-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO MARIANO DA COSTA (EXECUTADO)

H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004051-46.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: H. M. DA COSTA 

IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP, HELIO MARIANO DA COSTA Antes 

de analisar o pedido de impenhorabilidade, faz-se necessário a 

apresentação de maiores informações pela parte Devedora. Segundo 

consta o imóvel penhorado supera seis mil metros quadrados, tem 

residência e também é utilizado para locação. Dada a dimensão do imóvel, 

deverá o Devedor apresentar memorial descritivo do imóvel, com indicação 

e apontamento das construções existentes. Fixo prazo de 15 dias. Com a 

juntada e nos termos do art. 10º do CPC, para o caso de ser reconhecida 

como residência do Devedor na casa construída, manifestem as partes 

quanto a possibilidade ou não de excluir da penhora o local da construção 

residencial e preservar a penhora sofre a área remanescente. Em síntese, 

manifestem quanto a possibilidade ou não de fracionamento do imóvel, no 

prazo de quinze dias. Caceres, 17 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000434-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA OAB - MT0011321A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000434-78.2017.8.11.0006. 

EMBARGANTE: EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA EMBARGADO: 

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Faculto novamente as partes 

indicarem expressamente acerca do interesse na produção de provas, 

com apontamento da respectiva necessidade e adequação, no prazo de 

15 dias. Caceres, 17 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1004074-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR GOUVEIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REPRESENTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004074-89.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ELENIR GOUVEIA DO NASCIMENTO REU: BANCO BRADESCO 

Especifiquem as partes quanto o interesse na produção de provas, 

justificando-as, no prazo de 15 dias. Caceres, 17 de fevereiro de 2020. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002517-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REU)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002517-33.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: CALCENTER - CALCADOS 

CENTRO-OESTE LTDA, CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 

Vistos e etc... Defiro a suspensão do processo pelo prazo acordado. 

Caso não seja apresentado acordo, intime as partes para apresentarem 

alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias. Cáceres/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001488-11.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA REGINA MELO VIANNA OAB - SP336716 (ADVOGADO(A))

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THULIO SANTOS MOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001488-11.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. REQUERIDO: THULIO 

SANTOS MOTA Vistos e etc... Os efeitos da liminar persistem. Durante o 

tramite processual a parte noticiou supostos descumprimentos da tutela, 

fato não totalmente negado pelo requerido durante o depoimento prestado 

nesta data. Assim reiterando os termos da tutela já concedida, fica o 

requerido intimado para que no prazo de 24 horas proceda a baixa de 

qualquer vídeo e/ou reclamação realizada eventualmente após a data da 

decisão, sob pena de majoração da multa no patamar em dobro fixado 

anteriormente. No que tange aos vídeos pretéritos e que não foi objeto da 

tutela, considerando o termino da instrução processual e que a decisão 

será proferida brevemente, postergo a análise por ocasião da sentença. 

Aguarde o decurso do prazo para manifestação da autora, acerca da 

proposta de acordo apresentada pelo requerido. Após o decurso e não 

sendo noticiado o acordo, intime as partes para apresentarem as 

alegações finais, fica registrado o telefone e e-mail do requerido, em que a 

autora poderá entrar em contato para tentativa de conciliação: 

thulio.s.mota@hotmail.com e (65) 996893401. Cáceres/MT, 17 de fevereiro 

de 2020. Ricardo Alexandre R. Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005125-67.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA POQUIVIQUI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005125-67.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

MARIA APARECIDA POQUIVIQUI Visando oportunizar ampla defesa, e 

sendo pertinente o pleito de id. Num. 27211087, defiro a produção de 

prova testemunhal. Fixo prazo de 15 dias para indicação do rol. Fica a 

cargo da parte atender ao disposto no art. 455 do CPC. De ofício, delibero 

pela colheita do depoimento pessoal das partes. Designo a audiência de 

instrução para o dia 13 de maio de 2020, às 16:15 horas. Expeça-se o 

necessário para intimação das partes. Caceres, 17 de fevereiro de 2020. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003968-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE CEUZA CORDEIRO MÁXIMO (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE EDUARDO MÁXIMO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMARIO CORDEIRO MAXIMO OAB - 049.430.271-21 (REPRESENTANTE)

POLIANE CORDEIRO MAXIMO OAB - 050.548.731-47 (REPRESENTANTE)

RAILDA MARIA DE JESUS FERREIRA OAB - 852.759.211-87 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003968-30.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: ANTONIO MARQUES DA SILVA REQUERIDO: ESPÓLIO DE 

EDUARDO MÁXIMO, ESPÓLIO DE CEUZA CORDEIRO MÁXIMO 

REPRESENTANTE: RAILDA MARIA DE JESUS FERREIRA, POLIANE 

CORDEIRO MAXIMO, ROMARIO CORDEIRO MAXIMO Nos termos do art. 9º 

do CPC, manifeste o Autor sobre os documentos juntados, no prazo de 10 

dias. Após, retorne concluso para sentença. Caceres, 17 de fevereiro de 

2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006293-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELIANNE SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA LEAL DE MORAES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA LEAL VANINE BITTENCOURT OAB - SP100129 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006293-41.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

DELIANNE SILVA DE JESUS REU: SILVANA LEAL DE MORAES 

Aguarde-se o cumprimento do despacho de id. 29278464, proferido nos 

autos nº 1006255-29.2018.811.0006. Após, retorne concluso. Caceres, 

17 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001695-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA BARTOLINA DA SILVA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Francielli Zarista de Souza (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001695-15.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BENEDITA BARTOLINA DA SILVA ALVES EXECUTADO: 

FRANCIELLI ZARISTA DE SOUZA Nos termos do art. 9º do CPC, 

oportunizo a parte Autora manifestar sobre a petição de id. 20174442, no 

prazo de 15 dias. Acolho o pedido objeto do item "a" da petição de id. 

20174442. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 12 de 

março de 2020, às 17:00 horas. Expeça-se o necessário para intimação 

das partes. Concomitantemente ficam intimadas na pessoa de seus 

Procuradores. Acaso não seja concretizada conciliação, por ocasião da 

audiência será proferido despacho saneador/sentença. Caceres, 17 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1005131-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NOGUEIRA GALVAO (REQUERENTE)

GIZELE VIEIRA GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARCELA MAC LEOUD DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005131-11.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: GIZELE VIEIRA GALVAO, RAPHAEL NOGUEIRA GALVAO 

INTERESSADO: MARIA MARCELA MAC LEOUD DE ALMEIDA Cumpra a 

escrivania integralmente o despacho de id. Num. 15991524 - inclusão no 

pólo passivo. Defiro o pedido de id. Num. 26600829., Cite via DJE. Acaso 

não apresentem defesa, nomeio a Defensoria Pública para atuar como 

Curador Especial. Intime-se. Caceres, 17 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005692-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO VIEIRA DE MELO (AUTOR(A))

JOANA AUGUSTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDA DE JESUS OLIVEIRA ALMEIDA (REU)

LUZIA DE OLIVEIRA SILVA (REU)

JAIRO MIGUEL DE ALMEIDA (REU)

R. C. D. O. D. S. (REU)

SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA (REU)

MARIA JOSE DE LAIA (REU)

JOAQUIM INACIO DE OLIVEIRA (REU)

NELI GUIMARAES DE OLIVEIRA (REU)

TEREZA DE FATIMA KLIPPEL DE OLIVEIRA (REU)

PEDRO LOURENCO DE OLIVEIRA (REU)

DULCINEIA DE FATIMA OLIVEIRA DE JESUS (REU)

JOAO OLAVIO KLIPPEL DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005692-35.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOANA AUGUSTA DOS SANTOS, EDNALDO VIEIRA DE MELO REU: 

GERALDA DE JESUS OLIVEIRA ALMEIDA, JAIRO MIGUEL DE ALMEIDA, 

PEDRO LOURENCO DE OLIVEIRA, MARIA JOSE DE LAIA, JOAQUIM INACIO 

DE OLIVEIRA, LUZIA DE OLIVEIRA SILVA, R. C. D. O. D. S., SEBASTIAO 

BALBINO DE OLIVEIRA, NELI GUIMARAES DE OLIVEIRA, TEREZA DE 

FATIMA KLIPPEL DE OLIVEIRA, DULCINEIA DE FATIMA OLIVEIRA DE 

JESUS, JOAO OLAVIO KLIPPEL DE OLIVEIRA Manifeste o Autor se todos 
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os Requeridos foram citados, assim como esclareça quanto o interesse na 

produção de provas, no prazo de 15 dias. Intime-se. Caceres, 17 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001589-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO(A))

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001589-19.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MOTOS MATO 

GROSSO LTDA, MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA “Vistos e etc... 

Acolho o pedido das partes e redesigno a audiência para o dia 12/03/2020 

as 14h00min. Saem às partes e testemunhas intimadas”. Cáceres/MT, 17 

de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre R. Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005178-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAM PENHA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REU)

ESPÓLIO DE ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - 834.627.671-00 

(REPRESENTANTE)

ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO OAB - SP155577 (ADVOGADO(A))

IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - 267.632.301-68 (REPRESENTANTE)

MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES OAB - RJ79098 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - 005.554.451-78 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MARISA FERNANDA VIEIRA TAVARES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005178-19.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

LILIAM PENHA SILVA REU: ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA 

CATARINA, ESPÓLIO DE ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA 

REPRESENTANTE: IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA, CAROLINA SAMPAIO 

DE OLIVEIRA, JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA “Vistos e etc...Defiro os 

prazos na forma acordada pela parte. Após, retorne concluso”. 

Cáceres/MT, 17 de fevereiro de 2020. Ricardo A. R. Sobrinho Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005815-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO GAMES (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Severina Maria da Silva Leite (REU)

ALBERTO DE MORAIS LEITE (REU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1005815-33.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 31.714,28 ESPÉCIE: 

[Esbulho / Turbação / Ameaça]->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: MARIA DA CONCEICAO GAMES 

Endereço: Rua Filinto Muller, 38, São Luiz, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 POLO PASSIVO: Nome: Severina Maria da Silva Leite 

Endereço: Rua dos Bexigas 3, Quadra 21, Lote 03, São Luiz, CÁCERES - 

MT - CEP: 79017-121 Nome: ALBERTO DE MORAIS LEITE Endereço: Rua D, 

Quadra 14, Casa 21, Bairro Vitória Régia, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Excelência, na qualidade 

de Representante da Parte Autora, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

promova o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres-MT, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Auxiliar 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001439-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1001439-72.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 19.565,05 ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Endereço: 

Neftes de Carvalho, n 489-S, Duas Pontes, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 POLO PASSIVO: Nome: MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS 

Endereço: RUA S, n. 89, Vila Nova, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 

FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de 35,00 ( trinta e 

cinco) reais, no prazo de 5 (cinco) dias. Cáceres-MT, 17 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 
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o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006520-94.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON PROFETA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006520-94.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

JANILSON PROFETA SANTOS REU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S.A. Vistos, etc... Diante da justificativa apresentada na última 

manifestação, recebo a inicial. Defiro provisoriamente a gratuidade da 

justiça. Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados 

de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo 

CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O 

não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa 

somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa por 

ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Caceres, 17 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0818518-65.2018.8.12.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABDON DA COSTA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA LUZ OAB - MS17787 

(ADVOGADO(A))

JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE OAB - MS12872 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO GARCIA DA SILVEIRA OAB - MS6742 (ADVOGADO(A))

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

ANGELA APARECIDA BONATTI OAB - MT9644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO OAB - PR29022 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO OAB - MS10766-O (ADVOGADO(A))

KASSYA DAYANE FRAGA DOMINGUES OAB - MS15977 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRA GRACIELE PIROLI OAB - MS12929 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 0818518-65.2018.8.12.0001. AUTOR(A): 

ABDON DA COSTA NETO REU: MAPFRE VIDA S/A Reoportunizo as partes 

manifestarem sobre os termos do despacho de id. 25695874 , no prazo de 

15 dias. Caceres, 17 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001718-53.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDON DA COSTA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA LUZ OAB - MS17787 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

LAYANE LIRA MOURA OAB - DF41254 (ADVOGADO(A))

FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO OAB - PR29022 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001718-53.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ABDON DA COSTA NETO REU: MAPFRE VIDA S/A Nos termos do art. 9º 

do CPC, manifeste a parte Autora sobre o alegado na petição de id. Num. 

26320328, no prazo de 15 dias. Caceres, 17 de fevereiro de 2020. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001900-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE SOUZA CUYABANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001900-39.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: ALEX DE SOUZA CUYABANO REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Especifiquem as partes quanto as provas que pretendem 

produzir, justificando-as. Caceres, 17 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005692-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO VIEIRA DE MELO (AUTOR(A))

JOANA AUGUSTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

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

GERALDA DE JESUS OLIVEIRA ALMEIDA (REU)

LUZIA DE OLIVEIRA SILVA (REU)

JAIRO MIGUEL DE ALMEIDA (REU)

R. C. D. O. D. S. (REU)

SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA (REU)

MARIA JOSE DE LAIA (REU)

JOAQUIM INACIO DE OLIVEIRA (REU)

NELI GUIMARAES DE OLIVEIRA (REU)

TEREZA DE FATIMA KLIPPEL DE OLIVEIRA (REU)

PEDRO LOURENCO DE OLIVEIRA (REU)

DULCINEIA DE FATIMA OLIVEIRA DE JESUS (REU)

JOAO OLAVIO KLIPPEL DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005692-35.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOANA AUGUSTA DOS SANTOS, EDNALDO VIEIRA DE MELO REU: 

GERALDA DE JESUS OLIVEIRA ALMEIDA, JAIRO MIGUEL DE ALMEIDA, 

PEDRO LOURENCO DE OLIVEIRA, MARIA JOSE DE LAIA, JOAQUIM INACIO 

DE OLIVEIRA, LUZIA DE OLIVEIRA SILVA, R. C. D. O. D. S., SEBASTIAO 

BALBINO DE OLIVEIRA, NELI GUIMARAES DE OLIVEIRA, TEREZA DE 

FATIMA KLIPPEL DE OLIVEIRA, DULCINEIA DE FATIMA OLIVEIRA DE 

JESUS, JOAO OLAVIO KLIPPEL DE OLIVEIRA Manifeste o Autor se todos 

os Requeridos foram citados, assim como esclareça quanto o interesse na 

produção de provas, no prazo de 15 dias. Intime-se. Caceres, 17 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005692-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO VIEIRA DE MELO (AUTOR(A))

JOANA AUGUSTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDA DE JESUS OLIVEIRA ALMEIDA (REU)

LUZIA DE OLIVEIRA SILVA (REU)

JAIRO MIGUEL DE ALMEIDA (REU)

R. C. D. O. D. S. (REU)

SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA (REU)

MARIA JOSE DE LAIA (REU)

JOAQUIM INACIO DE OLIVEIRA (REU)

NELI GUIMARAES DE OLIVEIRA (REU)

TEREZA DE FATIMA KLIPPEL DE OLIVEIRA (REU)

PEDRO LOURENCO DE OLIVEIRA (REU)

DULCINEIA DE FATIMA OLIVEIRA DE JESUS (REU)

JOAO OLAVIO KLIPPEL DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005692-35.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOANA AUGUSTA DOS SANTOS, EDNALDO VIEIRA DE MELO REU: 

GERALDA DE JESUS OLIVEIRA ALMEIDA, JAIRO MIGUEL DE ALMEIDA, 

PEDRO LOURENCO DE OLIVEIRA, MARIA JOSE DE LAIA, JOAQUIM INACIO 

DE OLIVEIRA, LUZIA DE OLIVEIRA SILVA, R. C. D. O. D. S., SEBASTIAO 

BALBINO DE OLIVEIRA, NELI GUIMARAES DE OLIVEIRA, TEREZA DE 

FATIMA KLIPPEL DE OLIVEIRA, DULCINEIA DE FATIMA OLIVEIRA DE 

JESUS, JOAO OLAVIO KLIPPEL DE OLIVEIRA Manifeste o Autor se todos 

os Requeridos foram citados, assim como esclareça quanto o interesse na 

produção de provas, no prazo de 15 dias. Intime-se. Caceres, 17 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007003-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERIKA SOARES NEVES OAB - MT24690/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007003-61.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADRIANA CRISTINA DA SILVA REU: CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA 

“Vistos e etc... Fica encerrada a instrução, sendo fixado o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação das alegações finais”. Cáceres/MT, 17 

de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre R. Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001091-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI ELVIRA MONTEIRO LEITE (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1001091-20.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 8.708,79 ESPÉCIE: 

[Capitalização / Anatocismo]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL Endereço: Praça Barão 

Branco,, 131, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: 

Nome: MARLI ELVIRA MONTEIRO LEITE Endereço: Av. Getúlio Vargas, 

681, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Senhor(a): REU: 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL FINALIDADE: INTIMAR A 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 20 

(vinte) dias diligencie junto ao Cartório de Registro de Imóveis e Setor de 

Cadastro da Prefeitura Municipal para localização de bens. Cáceres-MT, 

17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000488-39.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA VICTORIA LEITE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA DOS SANTOS MEMORIA (REQUERIDO)

ROGER ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

EXPEDITO MAURICIO PEREIRA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000488-39.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: LARISSA VICTORIA LEITE FERREIRA REQUERIDO: JULIA 

DOS SANTOS MEMORIA, ROGER ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA, 

EXPEDITO MAURICIO PEREIRA Vistos etc. Defiro a gratuidade da justiça. 

Nos termos do art. 300, §2° do CPC reputo essencial a realização de 

audiência para justificação prévia ocasião em que também será promovida 

a tentativa de conciliação. Na ocasião a parte autora deverá trazer ao ato 

até 03 (três) testemunhas a fim de que sejam inquiridas sobre 

circunstâncias em torno dos pedidos de tutela de urgência. Para tanto, 

designo a audiência para o dia 12 de março de 2.020, às 15:30 horas. 

Citem-se e intimem-se os requeridos, para que compareçam ao ato 

acompanhados de Advogado, ocasião em que poderão formular 

perguntas às testemunhas destinadas à justificação. Anote-se no 

mandado de citação a advertência do art. 344 do Código de Processo Civil, 

consignando ainda que o prazo para o oferecimento da contestação 

iniciar-se-á com a intimação da decisão que apreciar os pedidos de tutela 

de urgência. Fixo prazo de 05 dias para indicação do rol de testemunhas. 

Expeça-se o necessário. Cáceres/MT., 17 de Fevereiro de 2.020 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007859-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DA GUIA DE ARRUDA (REU)

AMBROSIO MARQUES DE ARRUDA (REU)

JOÃO BATISTA DE ARRUDA (REU)

SEBASTIANA DE ARRUDA RODRIGUES (REU)

MANOEL DAMÁZIO MARQUES DE ARRUDA (REU)

PAULINA MARQUES DE ARRUDA (REU)

JANUÁRIA MARQUES DE ARRUDA (REU)

JUSTINA MARQUES DE ARRUDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1007859-59.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião da L 6.969/1981]->USUCAPIÃO (49) HERDEIRO(S): Nome: 

PEDRO BARBOSA DA SILVA Endereço: Fazenda Campina ou Bocaina, 

S/N, Sitio Todos os Santos, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 

INVENTARIADO(A): Nome: AMBROSIO MARQUES DE ARRUDA, inscrito no 

CPF sob nº 103.531.511-49, endereço incerto e não sabido; Nome: 

JESPÓLIO DE JANUÁRIA MARQUES DE ARRUDA, identidade RG 

811.206/MT e inscrita no CPF 103.531.941-15, endereço incerto e não 

sabido; Nome:ESPÓLIO DE JUSTINA MARQUES DE ARRUDA, identidade 

RG 811.205/MT e inscrita no CPF sob nº 103.531.861-04, endereço incerto 

e não sabido; Nome:ESPÓLIO DE MANOEL DAMÁZIO MARQUES DE 

ARRUDA, identidade RG 811.208/MT e inscrito no CPF sob nº 

103.531.601-30, endereço incerto e não sabido; Nome: ESPÓLIO DE 

PAULINA MARQUES DE ARRUDA, identidade RG 811.212/MT e inscrita no 

CPF sob nº 395.784.021-04, endereço incerto e não sabido; ESPÓLIO DE 

JOÃO BATISTA DE ARRUDA, brasileiro, solteiro, lavrador, identidade RG 

95.254/MT e inscrito no CPF sob nº 103.532.241, endereço incerto e não 

sabido; FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do(s) herdeiro(s) do ausente, 

acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, para 

tomarem conhecimento da ação, cujo resumo da petição inicial segue 

abaixo, bem como para habilitarem-se nos presentes autos, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: RESUMO DA 

INICIAL: "Trata-se Ação Usucapião Especial Rural". Movido pelo Sr. PEDRO 

BARBOSA DA SILVA e sua esposa Sra. Guilhermina Barbosa Delgado da 

Silva, Em desfavor de RUBENS ALT, brasileiro, odontologista, portador do 

RG nº 008.676 SSP/MT, inscrito no CPF sob nº 091.727.771-68, casado 

sob o regime de Comunhão Universal de Bens, com CLÁUDIA LÚCIA ALT, 

brasileira, do lar, portadora do documento de identidade RG nº 565.539 

SSP/MT, inscrita no CPF sob nº 405.155.241-15, residentes e domiciliados 

na Rua dos Colhereiros, nº 399, Vila Mariana, Cáceres-MT e 

CONSTANTINO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, lavrador, portador do 

documento de identidade RG nº 1317374-0 SSP/MT, inscrito no CPF sob nº 

001.262.441-11, residente e domiciliado na Fazenda Baiazinha, no 

Município de Cáceres-MT, alegando que O suplicante vem ocupando como 

se fosse sua, a seguinte propriedade rural: sorte de terras em condomínio, 

situado na Faz. Campina da Bocaina, constante de 25, 51,90 HAS (Vinte e 

cinco Hect., cinquenta e um ares e noventa centiares) - matrícula 28.658, 

AV 2 e 3, Livro 2-T-4, do SRI de Cáceres-MT (1º Ofício) – confrontantes 

com JORCELINO DE SOUZA RIBEIRO, brasileiro, lavrador, casado, 

portador do documento de identidade RG nº 477348 SSP/MT e inscrito no 

CPF sob nº 846.126.811-34, residente e domiciliado na Fazenda Campina 

da Bocaina, no município de Cáceres-MT e ALFREDO DE SOUZA RIBEIRO, 

brasileiro, lavrador, portador do documento de identidade RG nº 236770 e 

inscrito no CPF sob nº 960.436.521-53, residente e domiciliado na Fazenda 

Campina da Bocaina, no município de Cáceres-MT, cuja posse vem 

ocorrendo de forma ininterrupta e pacífica, sem qualquer oposição de 

quem quer que seja, Ante ao exposto, pede que seja julgada procedente a 

presente ação, concedendo ao autor o domínio útil do imóvel em questão. 

Para tanto requer: a) Que seja citado os réus, proprietários do imóvel para 

responder a presente ação. b) Que sejam citados todos os conflitantes, 

de acordo com as especificações já alegadas. c) Que sejam intimados, 

por via postal, os representantes da Fazenda Pública da União, Estado, 

Distrito Federal e Municípios para que manifestem eventuais interesses na 

causa. d) Intimação do Ministério Público, cuja manifestação se faz 

obrigatória no presente feito, art. 5º, §5º da Lei nº 6.969/1981. e) Que seja 

concedido ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, até mesmo perante 

ao Cartório de Imóveis do Município de Cáceres-MT, conforme estabelece 

o art. 6º da Lei nº 6.969/81. f) Que a sentença seja transcrita no registro 

de imóveis, mediante mandado, por constituir esta, título hábil para o 

respectivo registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis do Município 

de Cáceres-MT. g) outrossim, requer a prioridade na tramitação 

processual em virtude de ser IDOSO. V – DAS PROVAS Espera o Autor 

comprovar suas argumentações fáticas, documentalmente, apresentando 

desde já os documentos acostados à peça exordial, protestando pela 

produção das demais provas que eventualmente se fizerem necessárias 

no curso da lide. Para efeitos meramente fiscais dá-se à causa o valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais). Nestes Termos, pede deferimento. Cuiabá, 18 de 

dezembro de 2017. JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB/MT 

20.406. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos etc. Expeça-se o necessário para a 

citação dos requeridos Ana e Ambrósio conforme endereços indicados no 

id. 18830545. Não obstante, intimo a parte autora para que melhor 

esclareça a posição jurídica da requerida Mariza Colet em relação a 

pretensão deduzida na inicial a fim de que fique perfeitamente delimitado o 

direito material sobre o qual estaria a renunciar. Além disso, deverá a 

parte autora manifestar-se em relação ao ofício apresentado pelo ESTADO 

DE MATO GROSSO no id. 19288883, adotando as providências 

necessárias para apresentar os documentos ali mencionados. Para a 

manifestação da autora anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Após a citação 

dos requeridos, e esclarecimentos do autor que neste momento se exige, 

será designada nova audiência junto ao CEJUSC. Cáceres/MT., 26 de Abril 

de 2019 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS JOSE COSME DA 

SILVA, digitei. Cáceres , 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001752-28.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001752-28.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARCO ANTONIO FARIAS REU: ICATU SEGUROS S/A, COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Mantenho a nomeação do perito 

nomeado, pois a objeção deduzida pela parte requerida no id. 26522375 

veio desacompanhada de qualquer dado técnico a corroborar suas 

alegações. Portanto, deverá a Secretaria da vara adotar a providências 

necessárias para o cumprimento da decisão contida no id. 26143124. 

Cáceres/MT., 14 de Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002565-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP (REU)

CAMILA CERVANTES (REU)

ROMILSON SILVA DOURADO (REU)

SUELY FERNANDES DOURADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGNA DE MELO RABANEDA OAB - PR83717 (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002565-89.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO REU: RDNEWS SITE DE NOTICIAS 

LTDA - EPP, ROMILSON SILVA DOURADO, SUELY FERNANDES 

DOURADO, CAMILA CERVANTES Vistos, etc... Bethania Cruz Bianquini 

Palmiro aforou “ação de reparação civil por danos morais c/c obrigação de 

fazer c/ tutela de urgência” em face de RD News Site de Notícias LTDA – 

EPP, Romilson Silva Dourado, Suely Fernandes Dourado e Camila Garcia 

Cervantes Paiter, aduzindo, em síntese, que é profissional da área médica 

e que em 22.11.2017 teve seu nome vinculado à notícia falsa difundida 

pelo site de notícias Rd News, tendo como autora do texto a ré Camila 

Garcia Cervantes Paiter, sendo imputado à autora a prática de negligência 

médica durante a realização de um parto que teria culminado no óbito de 

um recém-nascido. Assevera que embora seu nome tenha sido vinculado 

à matéria, não foi a responsável pela realização do parto mencionado, 

conduzido por outras profissionais, conforme indicado no prontuário 

médico – ficha cirúrgica. Afirma que a matéria trouxe impacto negativo à 

sua carreira deixando de ser contratada por possíveis novos pacientes 

devido ao fato que lhe foi imputado, além do abalo emocional suportado. 

No mérito, requereu a procedência da ação a fim de que os requeridos 

promovam a retratação pública da imagem da requerida; a condenação 

dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 

R$50.000,00 e indenização no importe de R$30.000,00, com fundamento 

na teoria “perda de uma chance”. Requereu a concessão de tutela de 

urgência para realização da retratação. Através da decisão de id. 

14271637 a tutela de urgência requerida foi indeferida. Citados os réus Rd 

News Site de Notícias LTDA, Romilson Silva Dourado e Suely Fernandes 

Dourado apresentaram defesa no id. 15996129 arguindo preliminar de 

carência da ação por ilegitimidade passiva dos sócios proprietários da 

empresa demandada, posto que as pessoas físicas dos sócios não se 

confundem com a pessoa jurídica, requerendo a extinção sem resolução 

do mérito em face deles. No mérito, defendem não ter agido com 

imprudência ou sensacionalismo ao publicar a notícia já que os fatos foram 

descritos conforme a denúncia realizada inicialmente. Sustentam que após 

tomarem conhecimento acerca do equívoco da denúncia com relação à 

requerente, algumas horas depois da publicação, procederam com edição 

da matéria excluindo o nome da autora e posteriormente publicando uma 

“errata” esclarecendo que o nome da autora teria sido mencionado 

equivocadamente, juntando documentos médicos que comprovam a 

ausência da autora durante o parto. Além disso, teriam publicado nota 

emitida pela própria autora e sua assessoria jurídica, fornecendo o direito 

de resposta. Elencando tais fundamentos, defendem que não são 

responsáveis pelo suposto dano, haja vista a observância dos princípios 

legais e éticos que regem a atividade de imprensa, de odo que qualquer 

responsabilidade deve ser atribuída à denunciante do fato. Sob tais 

argumentos, requereu a improcedência do pedido de indenização por 

danos morais por ausência de ato ilícito praticado pela requerida, e alegou 

ausência de provas quanto ao dano narrado. Alternativamente, em caso 

de condenação à indenização por danos morais, requereu a quantificação 

do valor com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao 

final, pugnou pela total improcedência da demanda. Impugnação à 

contestação (id. 16543646). Citada por edital (ids. 21152219 e 21152561) 

a Ré Camila Garcia Cervantes Paiter apresentou defesa no id. 22439644, 

arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a 

empresa ré RDnews deve ser a única responsabilizada por eventual 

responsabilidade, visto que é a única que explora comercialmente o 

veículo de comunicação. Afirma que na época dos fatos atuava como 

jornalista da empresa e que apenas redigia a matéria que deveria ser 

posteriormente aprovada pela editora, atuando, portanto, como mera 

subordinada. Alega nulidade da citação por edital por não ter sido 

esgotadas as tentativas de citação pessoal. No mérito, requereu a 

improcedência da ação, alegando não ter agido com imprudência visto que 

a matéria se baseou no relato da denunciante e no Boletim de Ocorrência 

apresentado, que apontavam a autora como uma das condutoras do parto. 

Assevera que não houve intenção de denegrir a imagem e honra da 

requerente, uma vez que elaborou a matéria com base nas informações 

prestadas, agindo sem dolo e em conformidade com os princípios que 

regem a atividade jornalística, razão pela qual não se dever falar em 

indenização por danos morais. Refutou o cabimento da teoria “perda de 

uma chance” fundamentada pela autora. Alternativamente, em caso de 

condenação ao pagamento de indenização por danos morais, requereu 

que o valor seja arbitrado em conformidade com os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, refutando o valor requerido pela autora. 

Alega impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer requerida – 

retratação -, haja vista não ser mais funcionária da empresa. Impugnou os 

documentos juntados pela requerente. Ao final, requereu a total 

improcedência da demanda. Impugnação à contestação no id. 23465970. 

Intimadas a especificarem provas, a autora manifestou indicando o 

interesse na produção de prova testemunhal e colheita do depoimento 
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pessoal das rés. É a síntese. Decido. O art. 357 do CPC dispõe acerca do 

saneamento do feito: I - resolver as questões processuais pendentes, se 

houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a 

distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as 

questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se 

necessário, audiência de instrução e julgamento. Aliás, Daniel Amorim 

Assumpção Neves assinala que “O saneamento – e agora também 

organização – do processo é realizado por meio de um ato processual 

complexo, como atestam os incisos do art. 357 do Novo CPC, cabendo ao 

Juiz, nesse momento procedimental: resolver, se houver, as questões 

processuais pendentes; delimitar as questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 

definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 do Novo 

CPV; delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; 

e, se necessário, designar audiência de instrução.” (Novo Código de 

Processo Civil comentado, artigo por artigo. Editora JusPodivm: 2016. 

Página 623). Deste modo, eis o momento para o saneamento do feito. De 

início, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva dos proprietários do 

veículo de comunicação. Segundo a súmula 221 do STJ “São civilmente 

responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela 

imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de 

divulgação.”. No caso, o veículo de informação (RDNews Portal de 

Notícias/MT) é explorado pela demandada RDnews Site de Notícias LTDA 

– EPP, titular do site, pessoa jurídica com personalidade própria e 

capacidade para responder por eventuais obrigações, especialmente 

porque não restou demonstrado qualquer ato perpetrado pelos sócios 

proprietários da referida empresa, pois, a matéria, em tese, supostamente 

falsa e prejudicial à autora, foi veiculada pelo site RDNews Portal de 

Notícias do Mato Grosso, explorado pela pessoa jurídica demandada. Além 

disso, pelo que se extrai dos documentos, não há vinculação do nome dos 

proprietários da pessoa jurídica à matéria publicada, que apenas indica o 

nome da autora e do site de notícias. Sendo assim, a esporádica 

responsabilização dos sócios proprietários da empresa dependerá da 

eventual desconsideração da personalidade jurídica em fase processual 

distinta acaso seja acolhido eventual pedido fundamentado. Sendo assim, 

com base na súmula 221 do STJ que dispõe sobre a responsabilidade do 

proprietário do veículo de divulgação pelo ressarcimento de eventuais 

danos, e não havendo vinculação dos sócios proprietários da empresa à 

notícia publicada, promovida site de propriedade e explorado pela da 

empresa demandada (RDnews Site de Notícias LTDA – EPP), com fulcro 

no art. 485, inciso VI, do CPC, julgo extinto esse processo com relação 

Romilson Silva Dourado e Suely Fernandes Dourado. Atento ao principio 

da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, §2º, CPC. Já no que tange a ilegitimidade arguida 

pela ré Camila Garcia Cervantes Paiter, considerando que a súmula 

mencionada prevê expressamente a eventual responsabilidade do autor 

da matéria em caso de obrigação de ressarcimento. Sendo assim, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela demandada Camila. 

Igualmente não merece guarida a arguição de nulidade por suposta 

invalidade da citação via edital. É que além de tentada a citação pessoal da 

ré por mais de uma vez (ids. 16919972, 17471281, 15421453, 16223275), 

a ré compareceu aos autos apresentando defesa suprindo eventual 

nulidade da citação via edital, a teor do que estabelece o art. 239, §1º, 

CPC. Ultrapassadas a análise das preliminares, passo ao exame das 

provas. Compulsando os autos, entendo necessária a dilação probatória 

visando ter maiores subsídios para o julgamento do mérito. Para tanto, com 

fulcro nos arts. 370, caput, e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO E DETERMINO a produção das seguintes provas: · Colheita do 

depoimento pessoal das partes, a ré através de seu representante legal, 

que deverão ser intimadas pessoalmente para comparecimento, sob pena 

de confissão àquele que não comparecer para prestá-lo. (385, §1º, CPC); 

· oitiva de testemunhas a serem arroladas pelas partes no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357, §4°), ficando à cargo dos advogados das partes 

procederem com a intimação das testemunhas que arrolaram, nos moldes 

do art. 455 do CPC; · produção de prova documental suplementar, 

podendo as partes realizarem, caso queiram, a juntada de novos 

documentos no prazo de 15 (quinze) dias, ficando assegurada a vista dos 

autos à parte contrária para que tome conhecimento e manifeste-se em 

relação aos documentos juntados (art. 437, §1°); Fixo como pontos 

controvertidos a prática de ato ilícito praticado pelas demandadas, a 

efetiva configuração e a extensão dos danos alegados na exordial, bem 

como a responsabilidade por eventuais danos, pontos para os quais a 

atividade probatória deverá se dirigir. Em razão do acima exposto, designo 

audiência de instrução para o dia 12 de maio de 2020 às 16:00 horas. 

Concomitante à intimação pessoal, ficam as parte intimadas para 

comparecimento por meio de seus respectivos advogados, mediante 

publicação desta decisão no DJE. Proceda a Escrivania com a retificação 

do polo passivo da demanda a fim de constar o nome completo da 

demandada Camila Garcia Cervantes Paiter, bem como para promover a 

exclusão dos demandados Romilson Silva Dourado e Suely Fernandes 

Dourado após o decurso do prazo recursal. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 17 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003362-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CLARISSE DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003362-02.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE REU: ELIANE CLARISSE 

DA SILVA Vistos etc. Nos termos do art. 139, IV do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a busca de bens/informações da executada junto ao sistema 

INFOJUD. Segue em anexo o resultado. Manifeste o exequente no prazo 

de 15 dias. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 17 de Fevereiro de 

2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002803-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER SAES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PACHECO QUIDA OAB - MT15376/O (ADVOGADO(A))

RICARDO QUIDA OAB - MT0002625A (ADVOGADO(A))

ADRIANE ZITKOSKI DE BARROS OAB - MT24179/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVIDSON DA SILVA OLIVEIRA 94302871172 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE MOREIRA AGUIAR OAB - MT27353/O (ADVOGADO(A))

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT10705-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002803-74.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

WALTER SAES JUNIOR REU: DAVIDSON DA SILVA OLIVEIRA 

94302871172 Vistos, etc... Walter Saes Júnior ingressou em Juízo com 

ação para anulação de protesto e indenização por danos morais com 

pedido de tutela de urgência em face de Davidson da Silva Oliveira 

94302871172, alegando, em síntese, que teve seu nome indevidamente 

protestado pela requerida em 07.03.2019, em razão de suposto débito 

representado por duas duplicatas que na verdade seriam orçamentos 

para realização de um serviço que teria como contratante terceiro. 

Sustenta que o serviço solicitado seria realizado por etapas e o 

pagamento promovido após término, contudo, a ré teria levado a efeito o 

protesto antes de finalizar os trabalhos supostamente contratados. Alega 

que embora o protesto tenha recaído sobre o seu nome, a contratante dos 

serviços é terceira, empresa denominada “Consvan”, e que não tem 

vínculo com a relação jurídica narrada, acarretando em nulidade do 

protesto promovido. Em razão do exposto, requereu a concessão de tutela 

de urgência determinando a baixa das restrições e, no mérito, a 

declaração de inexistência do título/dívida e indenização por danos morais. 

Citada, a requerida apresentou defesa no id. 24440253. Sustenta que o 

autor compareceu até a sede da empresa ré para solicitar orçamento do 

serviço em comento, fornecendo dados da sua empresa para tanto e, 

posteriormente, solicitou a realização do trabalho concernente a 

confecção de panfletos para a empresa do seu cônjuge, contudo, não 
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arcou com o pagamento do serviço culminando no protesto em discussão. 

Argumenta que a parte autora tem a pretensão de induzir o Juízo a erro 

para não cumprir com o pagamento da obrigação proveniente do serviço 

contratado. Impugnação à contestação no id. 25552655. A tutela de 

urgência foi deferida através da decisão de id. 25858349. Na decisão foi 

rejeitada a denunciação à lide promovida pela ré em defesa. Intimadas a 

especificarem provas, as partes pugnaram pela colheita de depoimento 

pessoal e oitiva de testemunhas. É a síntese. Decido. Segundo o art. 357 

do Código de Processo Civil “não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste 

Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do 

processo”. Para tanto, deverá: I - resolver as questões processuais 

pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - 

delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - 

designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Analisando 

o caso em contexto frente ao estabelecido pelo art. 357 do CPC, é o 

momento para saneamento do feito. Por entender necessária dilação 

probatória para melhor elucidação dos fatos e, atento ao requerimento das 

partes, com fulcro nos artigos 370, caput, e 385, caput, ambos do Código 

de Processo Civil, DEFIRO: a) a produção de prova testemunhal com a 

inquirição das testemunhas eventualmente arroladas pelas partes, o que 

deverá ser promovido no prazo de 15 dias, nos termos do art. 357, §4º, 

CPC, ficando a cargo do Advogado das partes procederem com a 

intimação das testemunhas que indicarão, nos moldes do art. 455 do CPC; 

b) colheita de depoimento pessoal das partes através dos seus 

respectivos representantes, que deverão ser intimados pessoalmente 

para comparecimento (art. 385, §1º, CPC), sob pena de confissão àquele 

que não comparecer para prestá-lo; c) produção de prova documental 

suplementar, podendo as partes, caso queiram, proceder com a juntada 

de novos documentos no prazo de 15 (quinze) dias, ficando assegurada a 

vista dos autos à parte contrária para que tome conhecimento e 

manifeste-se em relação aos documentos juntados (art. 437, §1°); FIXO 

como pontos controvertidos sobre os quais deverão recair as provas: a 

efetiva/integral prestação do serviço em discussão; a titularidade da 

obrigação relativa à prestação do serviço e a legitimidade do protesto 

discutido. Em razão do acima exposto, designo audiência de instrução 

para o dia 13 de maio de 2020, às 14:00 horas. Concomitante à intimação 

pessoal, ficam as partes intimadas para comparecimento através de seus 

respectivos advogados, mediante publicação desta decisão no DJE. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 17 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002282-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DANIEL GONCALVES BAZAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT16339/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002282-32.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: LUIZ DANIEL GONCALVES BAZAN Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, em face de 

LUIZ DANIEL GONÇALVES BAZAN. A ação tem por objeto o veículo 

Toyota Corolla XEI 2.0 Flex 16v automático, cor prata, placa OAO 7376, 

ano 2012. Também foi informado na inicial o débito total de R$15.075,69 

para fins de purgação da mora. A inicial foi recebida no id. 19372116 - 

Pág. 1. Viu-se então que o réu compareceu no processo para efetuar o 

depósito da quantia de R$15.075,69 (quinze mil e setenta e cinco reais e 

sessenta e nove centavos), valor este correspondente aquele indicado na 

petição inicial (id. 24546927 - Pág. 1). Ato contínuo, após ser intimado, o 

requerido manifestou-se no id. 25238209 - Pág. 1 juntando informações de 

que o veículo foi apreendido, bem como o requerido citado, em Comarca 

diversa. Na mesma oportunidade, apresentou planilha de cálculo do saldo 

devedor, reputando insuficiente o valor pago pelo réu para fins de 

purgação da mora (planilha no id. 25238227 - Pág. 1). O réu então se 

manifestou no id. 26594060 - Pág. 1 refutando o argumento de 

insuficiência do depósito suscitado pelo autor. O Juízo em seguida 

requisitou esclarecimentos do autor quanto aos valores cobrados (id. 

26740498 - Pág. 1). O autor então manifestou-se nos ids. 27597962 e 

28061378 sendo que na primeira manifestação reiterou a necessidade da 

plena quitação do saldo devedor para que seja considerada purgada a 

mora; enquanto que na segunda manifestação teceu linhas no sentido de 

esclarecer os valores cobrados no contrato, bem como a alteração dos 

valores das parcelas. Reiterou a necessidade do réu complementar o 

depósito no valor de R$5.333,59 e opôs-se à determinação do Juízo de 

“não venda” do veículo à terceiros enquanto não resolvida a controvérsia. 

O requerido ainda manifestou-se no id. 29119440 opondo-se mais uma 

vez quanto ao pedido de complementação de valores. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, em face de LUIZ DANIEL GONÇALVES BAZAN. Sabe-se 

que a legislação de regência estabelece que poderá o devedor fiduciante 

purgar a mora mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente 

no prazo de 05 dias após o cumprimento da liminar (art. 3°, §2° do Dec. 

911/69). Registre-se também que o Superior Tribunal de Justiça 

estabeleceu que: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

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

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

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

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

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

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

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

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

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

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 

27/05/2014). (g.n.). Pois bem. A inicial reclama a dívida total no importe de 

R$15.075,69. O requerido juntou no id. 24546927 - Pág. 2 comprovante de 

pagamento da quantia correspondente à obrigação perseguida na inicial, 

constando no comprovante que o pagamento foi realizado no dia 

25.09.2019. Ocorre que para o autor deve o réu complementar o depósito 

já realizado, incrementando o valor de R$5.333,59 (vide cálculo contido no 

id. 27597969 - Pág. 1), pois o valor depositado pelo réu teria sido 

insuficiente. Da verificação do cálculo apresentado pelo autor em sua 

peça de objeção à purgação da mora verifica-se que o saldo devedor 

pendente reclamado pelo autor seria R$3.351,42 referente a custas 

processuais, R$1.507,56 (honorários advocatícios), além de outros 

valores frutos de atualização da obrigação principal. Ora, veja que o saldo 

devedor principal (oriundo do contrato) é de R$15.550,30 (de acordo com 

cálculo do autor contido no id. 27597969 - Pág. 1) somando-se a ele 

aqueles valores alusivos a honorários advocatícios e custas processuais 

(já mencionados), totalizando, segundo o autor, a importância total de 

R$20.409,28 (vinte mil quatrocentos e nove reais e vinte e oito centavos). 

Considerando que o requerido efetuou o depósito do valor de R$15.075,69 

é então a razão do autor de reclamar o saldo devedor pendente de 

R$5.333,59 (cinco mil trezentos e trinta e três reais e cinquenta e nove 

centavos). Contudo, sua irresignação não deve prosperar. Explico. 

Sabe-se que a condenação em pagamento das custas adiantadas e 

honorários advocatícios decorre da sentença que resolve o mérito, 

impondo à parte sucumbente no processo que suporte o pagamento à 

parte contrária daqueles encargos (vide arts. 82 e 85 do Código de 

Processo Civil). Com efeito, não há razão para que a parte autora já 

pretenda que a parte ré pague, sobretudo para fins de purgação de mora, 

os valores alusivos a custas e honorários advocatícios antes que seja 

proferida sentença de mérito. Sendo assim, os valores de R$3.351,42 

referente a custas processuais e R$1.507,56 (honorários advocatícios) 

ainda não podem ser exigidos. Conclui-se, portanto, que, o réu efetuou a 

purgação da mora no tempo e modo adequados, pois, depositou o valor 
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total cobrado na inicial antes mesmo da juntada da informação da citação e 

apreensão do bem. No entanto, como houve certo lapso temporal entre a 

inicial e o depósito de valores (12.04.2019 e 02.10.2019) a atualização do 

saldo devedor principal mostra-se razoável. Nesse sentido, concluo que 

deverá o requerido complementar o depósito apenas em relação ao saldo 

devedor da obrigação principal, ou seja, deverá o requerido efetuar o 

depósito da quantia de R$474,61 para que somando com o primeiro 

depósito importe na quantia de R$15.550,30. Efetuado o depósito, deverá 

ser expedido desde logo o mandado de restituição do veículo. É como 

decido! Ante o exposto, condiciono a restituição do veículo apreendido ao 

depósito pelo réu da quantia de R$474,61, em cinco dias. Efetuado o 

depósito, intime-se imediatamente a parte ré por meio de seu Advogado, 

bem como por carta com aviso de recebimento, para que no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas efetue a restituição do veículo apreendido ao réu. 

Caso a parte autora seja intimada a restituir o veículo e no prazo de 48 

horas não o faça, incidirá a partir de então a multa cominatória diária de 

R$1.000,00. Intimem-se. Cumpra-se. Esgotadas as providências acima, 

certifique todo o ocorrido e retorne concluso. Cáceres/MT., 12 de 

Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000937-31.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO DONIZZETTI MATOS (AUTOR(A))

CARMEN LUCIA JORGE DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CAVALCANTE FREIRE (REU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE CACERES (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000937-31.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

JULIO DONIZZETTI MATOS, CARMEN LUCIA JORGE DA CUNHA REU: 

ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CAVALCANTE FREIRE Vistos, etc... Cuida-se de 

ação de usucapião proposta por Júlio Donizzetti Mato e outra em face de 

espólio de Sebastião Cavalcante Freire, relatando, em síntese, que exerce 

posse mansa e pacífica sobre um lote de terreno urbano com área de 

372m² que se iniciou após a celebração e compromisso de cessão de 

direitos hereditários. Citado por edital o espólio apresentou defesa através 

de Curador Especial. É a síntese. Decido. Compulsando os autos, entendo 

necessária a dilação probatória visando ter maiores subsídios para o 

julgamento do mérito, notadamente no que concerne a posse mansa, 

pacifica, ininterrupta supostamente exercida pelo período necessário para 

declaração da prescrição aquisitiva. Assim, fixo como ponto controvertido 

a existência da posse ad usucapionem pelo autor, ponto para o qual a 

atividade probatória deverá se dirigir. Defiro a produção de prova oral, 

consistente na inquirição das testemunhas indicadas na manifestação de 

id. 21725862, cabendo ao advogado dos autores proceder com a 

intimação das testemunhas nos termos do art. 455, §1º, CPC. De ofício, 

determino a colheita do depoimento pessoal do autor (art. 370, CPC), que 

deverá ser intimado pessoalmente. Concomitante, fica intimado para 

comparecimento por meio de seu advogado constituído nos autos 

mediante publicação desta decisão no DJE. Autorizo ainda a produção de 

prova documental suplementar, cuja juntada deverá ocorrer no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 437, §1º, CPC), facultado o contraditório à parte ré. 

Em razão do acima exposto, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 13 de maio de 2020, às 15:30 horas. Como já anotado, as 

questões suscitadas pelo Estado e Município serão analisadas por 

ocasião da sentença. Intime-se o CURADOR ESPECIAL - DEFENSORIA 

PÚBLICA. Cumpra-se. Cáceres/MT, 17 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000937-31.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO DONIZZETTI MATOS (AUTOR(A))

CARMEN LUCIA JORGE DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CAVALCANTE FREIRE (REU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE CACERES (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000937-31.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

JULIO DONIZZETTI MATOS, CARMEN LUCIA JORGE DA CUNHA REU: 

ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CAVALCANTE FREIRE Vistos, etc... Cuida-se de 

ação de usucapião proposta por Júlio Donizzetti Mato e outra em face de 

espólio de Sebastião Cavalcante Freire, relatando, em síntese, que exerce 

posse mansa e pacífica sobre um lote de terreno urbano com área de 

372m² que se iniciou após a celebração e compromisso de cessão de 

direitos hereditários. Citado por edital o espólio apresentou defesa através 

de Curador Especial. É a síntese. Decido. Compulsando os autos, entendo 

necessária a dilação probatória visando ter maiores subsídios para o 

julgamento do mérito, notadamente no que concerne a posse mansa, 

pacifica, ininterrupta supostamente exercida pelo período necessário para 

declaração da prescrição aquisitiva. Assim, fixo como ponto controvertido 

a existência da posse ad usucapionem pelo autor, ponto para o qual a 

atividade probatória deverá se dirigir. Defiro a produção de prova oral, 

consistente na inquirição das testemunhas indicadas na manifestação de 

id. 21725862, cabendo ao advogado dos autores proceder com a 

intimação das testemunhas nos termos do art. 455, §1º, CPC. De ofício, 

determino a colheita do depoimento pessoal do autor (art. 370, CPC), que 

deverá ser intimado pessoalmente. Concomitante, fica intimado para 

comparecimento por meio de seu advogado constituído nos autos 

mediante publicação desta decisão no DJE. Autorizo ainda a produção de 

prova documental suplementar, cuja juntada deverá ocorrer no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 437, §1º, CPC), facultado o contraditório à parte ré. 

Em razão do acima exposto, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 13 de maio de 2020, às 15:30 horas. Como já anotado, as 

questões suscitadas pelo Estado e Município serão analisadas por 

ocasião da sentença. Intime-se o CURADOR ESPECIAL - DEFENSORIA 

PÚBLICA. Cumpra-se. Cáceres/MT, 17 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001289-86.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ESPÓLIO DE CÉLIA CINTRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001289-86.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: ROSANA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE CÉLIA CINTRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO A fim de garantir a ampla defesa, hei por bem deferir o pedido de 

perícia médica indireta postulada pela requerida. Para tanto, nomeio o(a) 

médico(a) Dr(a) Dr(a). Marisa Fernanda Vieira Tavares, Médica 

ginecologista e obstetra, com endereço profissional na Avenida Bosque 

da Saude, 501 355 - Bosque da Saude. Cuiabá-MT Cep: 78050-070, e-mail 

marisafernanda@terra.com.br. Intime-se o expert para que tomando 

conhecimento da nomeação, apresente a proposta de honorários, em dez 

dias. Em sendo apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para manifestação, devendo a requerida, não impugnando o valor, 

recolher o valor para pagamento do perito, ficando anotado o prazo de 

dez dias. Neste mesmo prazo deverão as partes indicar assistente 

técnico, caso queiram. Caso hajam impugnações, retorne concluso. Por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 75 de 547



outro lado, não havendo impugnação a ser analisada, e sendo recolhido o 

valor dos honorários, intime-se o perito para designação da data, horário e 

local em que procederá com a análise da documentação que lhe será 

submetida para subsidiar seus trabalhos. Em sendo informada a data, 

horário e local, intimem-se as partes para ciência. Anote-se ainda na 

intimação do perito que o prazo para a entrega do laudo será de 30 (trinta) 

dias a partir da data que designar para o exame de todo o conteúdo que 

lhe será submetido. Por fim, em sendo apresentado o laudo pericial, 

intimem-se as partes para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 

Sanadas eventuais impugnações e/ou questionamentos quanto ao laudo 

pericial, o valor dos honorários será liberado ao expert [ao cabo da 

instrução]. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres/MT, 17 de 

Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002045-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA (EMBARGANTE)

CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA (EMBARGANTE)

CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA (EMBARGANTE)

M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM EMPRESAS LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RUSSO NOBRE OAB - SP333313 (ADVOGADO(A))

ANTONIO JULIANO BRUNELLI MENDES OAB - SP178838 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRITO STEFFENS & STEFFENS LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002045-32.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM 

EMPRESAS LTDA, CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA 

LTDA, CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA, COUROQUIMICA COUROS 

E ACABAMENTOS LTDA EMBARGADO: BRITO STEFFENS & STEFFENS 

LTDA - ME Segundo consta da ata de id. Num. 26097285 por exclusiva 

desídia da parte Embargante a audiência não foi realizada. Desídia 

decorrente do não comparecimento, assim como do não pagamento das 

custas. Sem prejuízo da análise de eventual repercussão jurídica, que 

será objeto de análise por ocasião da sentença, designo o dia 19 de maio 

de 2020, às 14:00 horas para a colheita do depoimento pessoal das 

partes. Fica facultado aos embargantes serem ouvidos por 

videoconferência. Para tanto, deverão manifestar aquiescência e indicar o 

respectivo endereço de email para envio do link. Fixo prazo de 15 dias. 

Expeça-se o necessário para intimação das partes. Concomitantemente, 

ficam intimados na pessoa de seus Procuradores. Caceres, 17 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002942-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS OAB - SP157721 

(ADVOGADO(A))

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEDRO FELIPE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002942-60.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ANTONIO PEDRO FELIPE Vistos etc. Embora 

intimado por duas vezes a implementar o andamento do feito mediante o 

recolhimento do valor correspondente a diligência, vê-se que o autor 

quedou-se inerte insistentemente. Na última manifestação, inclusive, a 

parte apenas reiterou o pedido de cumprimento do mandado, sem recolher 

o valor da diligência para a qual já estava intimado a fazê-lo. Logo, o 

processo encontra-se parado ante o comportamento desidioso do autor. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO na forma do art. 485, III do Código de Processo Civil. P. R. I. Custas 

já recolhidas. Suspendo a anotação lançada por meio do sistema 

RENAJUD. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Cáceres/MT., 14 de 

Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006428-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA SILVA CUNHA (AUTOR(A))

JULIANO ESTEVAO DA CUNHA (AUTOR(A))

GILMAR DA SILVA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CARLOS DE TAL (REU)

MIGUEL DE CAMPOS (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006428-19.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

CRISTINA DA SILVA CUNHA, JULIANO ESTEVAO DA CUNHA, GILMAR DA 

SILVA CUNHA REU: MIGUEL DE CAMPOS, JOSÉ CARLOS DE TAL Vistos 

etc. Cuida-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada por CRISTINA DA SILVA 

CUNHA e outros, em face de MIGUEL DE CAMPOS. Em deliberação inicial 

este Juízo determinou que a parte autora procedesse com a emenda da 

petição inicial (id. 26123334), nos seguintes termos: - retificar o polo 

passivo da ação a fim de que demande contra quem efetivamente, em 

tese, está na prática do esbulho; - esclarecer a razão de fato e de direito 

a justificar a presença no polo ativo dos requerentes Juliano e Gilmar; - 

esclarecer o tempo em que teria ocorrido a inversão da posse, para fins 

de aferição do tempo e a partir deste ficar estabelecido o procedimento a 

ser posto em prática nesta demanda. No entanto, apesar de intimada a 

parte autora deixou transcorrer o prazo sem suprir a falta apontada. É a 

síntese. Decido. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 321 

que: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Como consequência da 

inobservância do prazo anotado para a emenda da inicial, preceitua o 

mesmo códex que o Juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Da leitura do processo, observo que decorreu o prazo 

para a emenda da inicial sem que o autor adotasse qualquer postura no 

feito. Sendo assim, considerando que o autor mesmo intimado para 

emendar a inicial, nada manifestou neste feito no sentido de suprir ou 

justificar a falta apontada, deverá a inicial ser indeferida. É como decido! 

Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único, 

todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Cáceres/MT, 14 de 

Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001952-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON RAMSES YUCATAN OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001952-35.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

RAMON RAMSES YUCATAN OLIVEIRA REU: BANCO BRADESCO 
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FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA 

ajuizada por RAMON RAMSES YUCATAN OLIVEIRA em face de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S/A. A sentença julgou procedente a ação, 

estabelecendo a seguinte norma dispositiva: “Ante o exposto, com 

supedâneo na motivação supra e demais normas atinentes à matéria, 

REJEITO os embargos do demandado (art. 702, §8º, CPC) e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO MONITÓRIA, constituindo, de pleno 

direito o título executivo judicial, a fim de que o requerido/embargante 

pague à parte autora a importância de R$12.341,69 (doze mil trezentos e 

quarenta e um reais e sessenta e nove centavos) que deverá ser 

acrescida de juros de 1% ao mês e corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, ambos a partir de 01/03/2019 (data da atualização promovida 

pelo autor e da realizada pelo Juízo). Condeno o requerido ao pagamento 

de custas e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, incisos I 

a IV, do CPC. Após o trânsito em julgado, intime-se o autor para que 

apresente o demonstrativo atualizado da condenação e requeira o que 

entender pertinente no prazo de 15 dias.” (vide id. 22120798). Ato 

contínuo sobreveio manifestação do requerido depositando o valor de 

R$15.787,81 (quinze mil setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e um 

centavos), para fins de satisfação da obrigação imposta (vide id. 

29194653). O autor então se manifestou no id. 29225206 - Pág. 1 

concordando com o valor depositado, requerendo o seu levantamento. Por 

fim há nos autos a certidão de trânsito em julgado (id. 29229493 - Pág. 1). 

Pois bem. Estabelece o art. 526 do CPC o quanto segue: Art. 526. É lícito 

ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, 

comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo. § 1º O autor será 

ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, 

sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela 

incontroversa. § 2º Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre 

a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, 

também fixados em dez por cento, seguindo-se a execução com penhora 

e atos subsequentes. § 3º Se o autor não se opuser, o juiz declarará 

satisfeita a obrigação e extinguirá o processo. Como o requerido 

compareceu espontaneamente para satisfazer a obrigação imposta na 

sentença e o autor concordou com o valor depositado para a satisfação 

desta obrigação, outro caminho não há senão a extinção do processo nos 

termos do dispositivo acima mencionado. É como decido! Ante o exposto, 

nos termos do art. 526, §3° do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução de mérito. P. R. I. Apure-se as custas pendentes e intime-se o 

requerido para pagamento no prazo de 15 dias. Após as formalidades 

legais, arquive-se. Segue em anexo o alvará para destinação dos valores 

na conta indicada pelo autor. Cáceres/MT., 17 de Fevereiro de 2.020 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001056-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO YASSUSHI SHIMOKAWA (AUTOR(A))

ZEZITA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS OAB - MT24385/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA DE ARRUDA RODRIGUES (REU)

AMBROSIO MARQUES DE ARRUDA (REU)

ANA DA GUIA DE ARRUDA (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES 1001056-89.2019.8.11.0006 AUTOR(A): ELMO YASSUSHI 

SHIMOKAWA, ZEZITA PIRES Advogado do(a) AUTOR(A): CLEONICE 

FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS - MT24385/O Advogado do(a) 

AUTOR(A): CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS - MT24385/O 

REU: ANA DA GUIA DE ARRUDA, AMBROSIO MARQUES DE ARRUDA, 

SEBASTIANA DE ARRUDA RODRIGUES A parte autora manifestou-se pela 

desistência da presente ação. Não há informações de que o requerido 

tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos. Desta 

feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face 

a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Caceres, 17 de fevereiro de 2020. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005128-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES OAB - MG128526 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

Certifico que a contestação foi interposta tempestivamente. Nos termos do 

Art. 152, VI, do CPC, impulsionam-se os autos para intimação da parte 

contrária para, querendo, impugná-la no prazo legal. Cáceres/MT, 17 de 

fevereiro de 2020 VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA Analista Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004048-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTON DA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004048-57.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.593,10 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ARISTON DA SILVA RIBEIRO Endereço: Lugar incerto e 

não sabido FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal 

proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do 

devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida ativa números 

......., que pretende a satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, 

etc. Decido: a) Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; 

b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no 

artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 

a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) 

Não sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 
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Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 17 de fevereiro de 2020. Jorgina da 

Rocha Auxiliar Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004048-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTON DA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004048-57.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.593,10 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ARISTON DA SILVA RIBEIRO Endereço: Lugar incerto e 

Não sabido FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal 

proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do 

devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida ativa números 

18385 / 2018, que pretende a satisfação da divida acima descrita 

DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, nos 

termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de 

recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após 

a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para 

apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ou requerer o que entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; 

d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá 

somente depois de esgotadas todas as tentativas de localização do 

requerido, bem como que é de atribuição do credor procurar os endereços 

do devedor; e) Sendo citado e não havendo o pagamento do débito nem 

garantida a execução, proceda-se à penhora de bens do devedor, bem 

como a avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; 

f) Com a avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com 

cópia do termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - 

AR, desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou 

da intimação da penhora, desde que garantida a Execução, forte no artigo 

16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da 

lei 6830/80); k) Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil de 2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

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

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, 

Matrícula 8339, Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 17 de fevereiro de 

2020. Jorgina da Rocha Auxiliar Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004051-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO DA SILVA SALVINO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004051-12.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.350,56 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 
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ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ARNALDO DA SILVA SALVINO Endereço Lugar Incerto 

e Não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal 

proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do 

devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida ativa números 

..º 16275 / 2018....., que pretende a satisfação da divida acima descrita 

DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, nos 

termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de 

recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após 

a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para 

apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ou requerer o que entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; 

d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá 

somente depois de esgotadas todas as tentativas de localização do 

requerido, bem como que é de atribuição do credor procurar os endereços 

do devedor; e) Sendo citado e não havendo o pagamento do débito nem 

garantida a execução, proceda-se à penhora de bens do devedor, bem 

como a avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; 

f) Com a avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com 

cópia do termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - 

AR, desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou 

da intimação da penhora, desde que garantida a Execução, forte no artigo 

16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da 

lei 6830/80); k) Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil de 2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

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

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, 

Matrícula 8339, Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 17 de fevereiro de 

2020. JORGINA da ROCHA Auxiliar Judiciária Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004053-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREZA DE MIRANDA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004053-79.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.602,30 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ANDREZA DE MIRANDA SILVA Endereço: Lugar Incerto 

e Não Sabido FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal 

proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do 

devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida ativa números 

18390 / 2018, que pretende a satisfação da divida acima descrita 

DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, nos 

termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de 

recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após 

a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para 

apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ou requerer o que entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; 

d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá 

somente depois de esgotadas todas as tentativas de localização do 

requerido, bem como que é de atribuição do credor procurar os endereços 

do devedor; e) Sendo citado e não havendo o pagamento do débito nem 

garantida a execução, proceda-se à penhora de bens do devedor, bem 

como a avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; 

f) Com a avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com 

cópia do termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - 

AR, desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou 

da intimação da penhora, desde que garantida a Execução, forte no artigo 

16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da 

lei 6830/80); k) Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil de 2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

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

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, 

Matrícula 8339, Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres,17 de fereiro de 2020. 

Jorgina da Rocha Auxiliar Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003717-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR VIDA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1003717-75.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 4.026,12 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ADEMIR VIDA DE ALMEIDA Endereço: Local incerto e 

não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de execução fiscal proposta pela 

Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do devedor, acima 

qualificado, em face das Certidões de dívida ativa números 17756/2018, 

17757/2018, 17758/2018 e 17759/2018, que pretende a satisfação da 

divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente 

execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio 

com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução 

com o oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o 

devedor, após a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas 

ao credor para apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 

30 (trinta) dias, ou requerer o que entender pertinente, sob pena de 

arquivamento do feito; d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação 

por edital ocorrerá somente depois de esgotadas todas as tentativas de 

localização do requerido, bem como que é de atribuição do credor 

procurar os endereços do devedor; e) Sendo citado e não havendo o 

pagamento do débito nem garantida a execução, proceda-se à penhora de 

bens do devedor, bem como a avaliação, devendo o valor constar do 

termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação dos bens penhorados, 

intime-se o Executado com cópia do termo ou auto de penhora, via correio 

com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio Executado tenha 

recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, proceda a intimação 

por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso 

a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge 

na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados do depósito ou da intimação da penhora, desde que garantida a 

Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos 

embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de quaisquer bens 

penhorados será feita em leilão público” sejam bens móveis ou imóveis, em 

conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de 

publicação de edital, afixado no local de costume na sede do Juízo e 

publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O 

prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não pode ser 

inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) Desde já defiro o 

disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 2015; l) 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, THIAGO GARCIA VALADARES, Matrícula 

39368, Estagiário, digitei. Cáceres, 17 de fevereiro de 2020. JULIENNE DE 

MELO KILL AGUIRRE Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003675-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO VARGAS OLIVAREZ RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e sem honorários; d) Determino o 
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levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003815-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT, na qual o Exequente pugna pela extinção do feito em razão 

do cancelamento da CDA na via administrativa. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É 

perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com base no art. 26 da lei 6830/80; b) 

Sem custas e sem honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o 

feito com as baixas devidas; d) Às providências. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003738-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BATILDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem honorários; d) Custas pelo executado; e) 

Determino o levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; f) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007087-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDE CARLOS PEREIRA COUTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT, na qual o Exequente pugna pela extinção do feito em razão 

do cancelamento da CDA na via administrativa. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É 

perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com base no art. 26 da lei 6830/80; b) 

Sem custas e sem honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o 

feito com as baixas devidas; d) Às providências. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004932-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANI MORAES DE SOUZA VASCONCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e sem honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000966-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J4 CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS 

LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Custas pelo 

executado; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; 

e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003005-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIDE DE ARRUDA SCAFF ESPOLIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO
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Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Sem custas; d) 

Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; e) Preclusa a 

via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao arquivo com as 

baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004412-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE ALVES VILELA GAIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Custas pela 

executada; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; 

e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003009-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO BORGES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Sem custas; c) Honorários adimplidos administrativamente; d) 

Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; e) Preclusa a 

via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao arquivo com as 

baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003621-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DRIELLE FURLANETTO JAQUINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Custas pelo 

executado; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; 

e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004209-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARDOSO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem honorários; d) Custas pelo executado; e) 

Determino o levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; f) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003734-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Sem custas; c) Honorários adimplidos administrativamente; d) 

Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; e) Preclusa a 

via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao arquivo com as 

baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003216-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE FRANCISCO MARIA DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 
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PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem honorários; d) Custas pelo executado; d) 

Determino o levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002550-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Sem custas; c) Honorários adimplidos administrativamente; d) 

Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; e) Preclusa a 

via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao arquivo com as 

baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007256-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA PIRES LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem honorários; d) Custas pela executada; e) 

Determino o levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; f) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007148-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MACHADO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem honorários; d) Custas pelo executado; e) 

Determino o levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; f) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000557-08.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENDO TOSUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem honorários; d) Custas pelo executado; e) 

Determino o levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; f) 
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005177-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

URBANO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e sem honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000458-38.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NESTOR FRANCISCO POQUIVIQUI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem honorários; d) Custas pelo executado; e) 

Determino o levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; f) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007345-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA AGOSTINHA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Custas pela 

executada; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; 

e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007921-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem honorários; d) Cutas pelo executado; e) 

Determino o levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; f) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007275-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DAELY DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 
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Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e sem honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000103-28.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CURY RODER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Sem custas; c) Honorários adimplidos administrativamente; d) 

Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; e) Preclusa a 

via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao arquivo com as 

baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-32.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA GOMES FRADE OAB - MT26347/O (ADVOGADO(A))

NILMARA DE CARVALHO OAB - 002.869.121-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

HOSPITAL SÃO LUIZ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000482-32.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:NILMARA DE 

CARVALHO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAMILLA 

GOMES FRADE POLO PASSIVO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/03/2020 Hora: 17:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-54.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO APARECIDO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000487-54.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ALBERTO 

APARECIDO GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONE RUBENS 

DA SILVA GONSALES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 30/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, 

S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 17 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005163-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIELY MARIA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - 858.655.671-87 

(PROCURADOR)

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA NO PRAZO LEGAL INFORMAR O CEP 

ATUALIZADO DO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS, HAJA VISTA 

QUE AO LANÇAR NA PLATAFORMA SRP CONSTOU COMO CEP INVÁLIDO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-24.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000489-24.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:DIEGO DE 

SOUZA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 30/03/2020 Hora: 13:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-09.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA APARECIDA DA SILVA CRUZ BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000490-09.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:KENIA 

APARECIDA DA SILVA CRUZ BATISTA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: HAMILTON LOBO MENDES FILHO POLO PASSIVO: CLARO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/03/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005088-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MACIEL MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 30/03/2020 

14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005088-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MACIEL MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 30/03/2020 

14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005103-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 30/03/2020 

14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005103-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 30/03/2020 

14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005105-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 30/03/2020 

14:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005105-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 30/03/2020 

14:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-76.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 23/03/2020 

13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006792-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DIAS PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

em 5 dias indicar os dados bancarios para liberação de valor

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-08.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROMOALDO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 
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FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 23/03/2020 

15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-30.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO MONTEIRO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA TAKEI MARQUES OAB - MT11673/B (ADVOGADO(A))

DEBORA SANTOS GOUVEA OAB - MT25345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 23/03/2020 

15:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-30.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO MONTEIRO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA TAKEI MARQUES OAB - MT11673/B (ADVOGADO(A))

DEBORA SANTOS GOUVEA OAB - MT25345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 23/03/2020 

15:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002864-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HONORATO RODRIGUES DE JESUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002864-66.2018.8.11.0006. INTERESSADO: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: HONORATO RODRIGUES DE JESUS Vistos, etc. Em análise 

aos autos constata-se que o Requerente peticionou pela concessão do 

prazo de 10 (dez) dias para apresentar o endereço atualizado do 

Requerido. Dessa forma, DEFIRO o pedido formulado pelo Requerente, a 

fim de conceder o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação do 

endereço atualizado. Após, tendo apresentado, proceda-se a Sra. 

Gestora com a designação de nova data para a audiência de conciliação e 

intime-se as partes. Às providências. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de 

dezembro de 2019. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-31.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

JEISON BATISTA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1000495-31.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JOACIR MAURO 

DA SILVA JUNIOR e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEISON 

BATISTA DE ALMEIDA, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR, MAYSA 

SERAGLIO FURRER POLO PASSIVO: HUGHES TELECOMUNICACOES DO 

BRASIL LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/03/2020 Hora: 

15:00 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 17 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006873-37.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) 

CONTESTAÇÃO(ÕES)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH QUIRINA DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000559-12.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ELIZABETH QUIRINA DE 

MENEZES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Considerando que, embora intimada para comprovar sua insuficiência 

financeira, a parte Requerente quedou-se inerte. Posto isso, indefiro o 

beneficio de inexigibilidade do pagamento das custas processuais. 

Intime-se a parte requerente para efetuar o pagamento das custas 

processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, no valor de R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao tribunal de justiça do estado de mato 

grosso para o devido protesto/dívida ativa, sem prejuízo das devidas 

anotações no cartório distribuidor desta comarca, na forma determinada 

pela consolidação das normas gerais da corregedoria-geral de justiça. Às 

providências. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de dezembro de 2019. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001507-17.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIA MARIA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001507-17.2019.8.11.0006. REQUERENTE: GRACIA MARIA NUNES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A constituição Federal estabelece em 

seu art. 5ª, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência Jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”. Quanto 

ao pedido de gratuidade, o Código de Processo Civil regula a forma e 

requisitos em seu art. 99, vejamos: Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 
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para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1º Se 

superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido 

poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, 

e não suspenderá seu curso. § 2º O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

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

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. No mesmo sentido o enunciado n. 116 do 

FONAJE, conforme segue: ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de ofício, 

exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), 

uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa 

de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP). Desse modo, determino ao 

Recorrente que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos documentos 

hábeis a comprovar sua insuficiência de recursos financeiros para arcar 

com as custas. Decorrido o prazo supra sem que o Recorrente cumpra o 

determinado, deverá comprovar o recolhimento das custas no prazo de 48 

horas, sob pena de ser julgado deserto o recurso. Intime-se. Cumpra-se. 

CÁCERES, 4 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006447-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DA SILVA ASSUMPCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007008-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007008-83.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA JOSE LOPES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso inominado 

peticionando pelo benefício da justiça gratuita, no entanto ao ser intimado 

para apresentar documentos que comprovem sua insuficiência financeira, 

quedou-se inerte. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de 

janeiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005626-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005626-55.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANO GOMES 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Proferida sentença, a parte requerente 

interpôs recurso inominado. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente apresentou recurso inominado peticionando pelo 

benefício da justiça gratuita, no entanto ao ser intimado para apresentar 

documentos que comprovem sua insuficiência financeira, quedou-se 

inerte. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, ante a sua 

deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de janeiro de 

2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005626-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005626-55.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANO GOMES 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Proferida sentença, a parte requerente 

interpôs recurso inominado. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente apresentou recurso inominado peticionando pelo 

benefício da justiça gratuita, no entanto ao ser intimado para apresentar 

documentos que comprovem sua insuficiência financeira, quedou-se 

inerte. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, ante a sua 

deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de janeiro de 

2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001854-50.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIS DE SIQUEIRA CAMPOS FILHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR COELHO PALLONE OAB - PR16004 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001854-50.2019.8.11.0006. INTERESSADO: MARCIO LUIS DE SIQUEIRA 

CAMPOS FILHO REQUERIDO: TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA. 

Vistos etc. Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de 

realização de audiência de instrução para oitiva das partes, bem como 

suas testemunhas. Assim, determino à senhora gestora que designe 

audiência de instrução, conforme a pauta deste Juizado, oportunidade em 

que será colhido o depoimento pessoal da parte autora e reclamada e 

suas testemunhas. As partes devem trazer para a audiência as 

testemunhas arroladas, até o máximo de 03 (três) testemunhas para cada 

parte, que deverão comparecer independente de intimação (art. 34 da Lei 

9.099/95). Às providências legais. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiza de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011101-09.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR GOMES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELEY DA SILVA CONCEICAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011101-09.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: WALDEMAR GOMES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ROSELEY DA SILVA CONCEICAO Vistos. Chamo 

o feito à ordem, pois, em que pese tenha havido audiência de conciliação e 

a demandada contestado a ação, o fato é que trata-se de uma ação de 

execução de título extrajudicial que tem rito próprio. Desta forma, 

CONVERTO o julgamento em diligência, determinando-se a intimação da 

parte Exequente para que manifeste o que entender de direito sob pena de 

extinção da execução, no prazo de 10 dias. Às providências legais. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002694-60.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARDOSO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO ALOISIO RODRIGUES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002694-60.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE CARDOSO GOMES 

REQUERIDO: BENTO ALOISIO RODRIGUES, ESTADO DE MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT Vistos, etc. Analisando detidamente os autos 

verifico que a parte autora alega ter vendido o veículo objeto da lide para o 

primeiro requerido, contudo, não traz aos autos contrato de compra e 

venda ou certidão de registro de veículo devidamente assinado, ao que em 

que pese o requerido BENTO ALOISIO RODRIGUES mesmo citado não 

tenha apresentado contestação, o fato é que o ônus da prova recai sobre 

autor não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. Assim, 

verifico a necessidade de realização de audiência de instrução para oitiva 

das partes, bem como suas testemunhas, ao que fixo como ponto 

controvertido a venda do veículo ao primeiro reclamado. Desta forma, 

converto o julgamento em diligência e determino à senhora gestora que 

designe audiência de instrução, conforme a pauta deste Juizado, 

oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal da parte autora, 

reclamada e suas testemunhas. As partes devem trazer para a audiência 

as testemunhas arroladas, até o máximo de 03 (três) testemunhas para 

cada parte, que deverão comparecer independente de intimação (art. 34 

da Lei 9.099/95). Às providências legais. Cumpra-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002136-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DOMINGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002136-25.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARTA DOMINGAS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 4 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010602-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

GIULIANO RODRIGUES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

F.S. MOTA - REPRESENTACOES (REQUERIDO)

MARCIO JOSE BRAZ - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010602-54.2016.8.11.0006. REQUERENTE: GIULIANO RODRIGUES 

ARAUJO, JOAO SILVA ARAUJO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A., 

MARCIO JOSE BRAZ - ME, F.S. MOTA - REPRESENTACOES Vistos, etc. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente 

no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista 

que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os 

autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 5 de fevereiro de 

2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010205-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NAZARINO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (EXECUTADO)

N. A. ELOI - COLCHOES TERAPEUTICOS - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010205-92.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: ANTONIO NAZARINO PEREIRA 

EXECUTADO: N. A. ELOI - COLCHOES TERAPEUTICOS - EPP, AYMORE 

Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o 

recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as 
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contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 5 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002920-65.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SIMAN EGG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 

(REQUERIDO)

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002920-65.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DIEGO SIMAN EGG 

REQUERIDO: SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS 

LTDA, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 

Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentado pela 

Requerida SAGASEUL COMERCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA., no qual alega ter sido a sentença de ID n. 24669109 omissão 

quanto a descrição do ato lesivo praticado pelas Requerida, a justificar a 

condenação. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração 

não constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

Outrossim, não vislumbro qualquer omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão proferida. Além do mais, existe recurso cabível para tentativa 

de modificação de sentença. Ante o exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. 

Doutra ponta, quanto ao recurso inominado interposto pela Requerida 

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., 

recebe-o somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 

9.099/95, considerando que estão presentes os requisitos de 

admissibilidade. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 17 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-66.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE RIBEIRO DELUQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000331-66.2020.8.11.0006. REQUERENTE: VALDETE RIBEIRO DELUQUI 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Em princípio recebo a inicial, já 

que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Consiste o pedido de tutela de urgência em determinar a 

suspensão da cobrança de reserva de margem consignável (RMC) junto a 

BMG, contrato consignado nº 16589896240012201, até julgamento final da 

presente lide, considerando que a Requerente, segundo alega, nunca 

contratou o referido serviço, bem como não usufruiu o suposto limite. Para 

tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento 

da medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no 

art. 300, do Código de Processo Civil. Dos autos, há elementos indicadores 

da probabilidade do direito reclamado, considerando que o Requerente 

afirma que não celebrou o contrato em questão, sendo surpreendido com 

descontos mensais em seu benefício previdenciário. E ainda, verifica-se o 

perigo de dano, posto que a Requerente é idoso, tendo como renda o 

correspondente a um salário mínimo e os descontos mensais vem 

trazendo prejuízos de ordem financeira à Requerente. Assim, diante dos 

fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento da 

mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR ao Requerido que 

proceda a suspensão imediata dos descontos que vem sendo realizados 

no  benef íc io  p rev idenc iá r io  da  Requeren te ,  re fe ren te 

165898962400122019 no valor de R$ 1.251,67 (um mil, duzentos e 

cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos), a contar a partir da 

intimação da presente decisão. O não cumprimento do item anterior 

acarretará multa mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o 

limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Quanto ao petitório de ID n. 

29134149, atente-se a Doutra Advogada quanto ao disposto no art. 20, da 

Resolução TJ-MT/TP n. 3º de 12 de abril de 2018. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 14 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006538-18.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO HELENO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006538-18.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JULIO HELENO DE JESUS 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS PREVIDENCIÁRIAS C/C PEDIDO 

DE TUTELA DE EVIDÊNCIA OU ALTERNATIVAMENTE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta pelo JULIO HELENO DE JESUS em face de MT PREV – 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA. O Autor é Servidor Público Estadual lotado 

na Secretaria de Estado de Segurança Pública, no qual exerce o cargo de 

Agente do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, encontrando-se 

atualmente lotado na Cadeia Pública de Cáceres/MT. O autor alega haver 

indevida incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não 
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incorporáveis à aposentadoria dos servidores filiados. O autor traz aos 

autos documentação de servidor sindicalizado comprovando os 

descontos realizados indevidamente. Afirmando a presença dos requisitos 

legais, pugnou pela concessão da tutela de evidência ou tutela de 

urgência. É o breve relato. Fundamento e decido. Prescreve o artigo 311 

do Código de Processo Civil: “Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso 

do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” A concessão da tutela de 

evidência, em caráter liminar, pressupõe a demonstração dos requisitos 

elencados nos itens II e III do art. 311 do CPC, interessando ao exame do 

pleito autoral apenas a hipótese contemplada pelo item II. No caso, tem-se 

hipótese evidente de aplicação da força vinculante dos precedentes 

jurisprudenciais, pois a matéria debatida é tratada no Tema 163, cuja tese 

foi fixada pelo STF em sede de Repercussão Geral, com trânsito em 

julgado em abril de 2019. Nesse contexto, importante fazer uma breve 

análise do chamado precedente jurisprudencial vinculante, previsto no art. 

927 do Novo Código de Processo Civil. O artigo 927 trouxe uma série de 

parâmetros que devem ser observados por todos os juízes e tribunais em 

suas decisões, referidas situações tratam do que se chama precedente 

vinculante. Nessa perspectiva, há grande tendência doutrinária a entender 

que o rol do artigo 927 do Novo Código de Processo Civil é meramente 

exemplificativo, visto que o precedente passou a ser utilizado para indicar, 

de modo mais amplo, pronunciamentos judiciais que, logo quando são 

emitidos, nascem com a declarada finalidade de servir de parâmetro, de 

vincular decisões judiciais subsequentes, que versem sobre casos em 

que se ponha a mesma questão jurídica. Entendendo que o legislador 

optou pela não taxatividade do artigo 927 do Novo Código de Processo 

Civil, possível concluir que a observância às teses fixadas pelo Supremo 

Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral perfaz um precedente 

vinculante, capaz de ensejar o reconhecimento de tutelas de evidência 

aos casos que versem sobre o tema fixado. Assim, da análise conjunta 

dos artigos 1.030, I, a, e 1.042, do Código de Processo Civil, pode-se 

constatar que o legislador inseriu a necessidade de seguir os precedentes 

criados a partir de julgamentos de Recursos Extraordinários dotados de 

Repercussão Geral. Corroborando este entendimento, o artigo 1.035, § 5º, 

do CPC estabelece que, uma vez reconhecida a existência de 

Repercussão Geral, todos os processos de igual matéria devem ser 

suspensos. Assim, quando decididas as questões constitucionais em 

regime jurídico de Repercussão Geral, os processos sobrestados 

sofrerão o impacto da decisão firmada. Nessa perspectiva, tem-se que as 

decisões em que se reconhece a Repercussão Geral gozam de carga 

vinculativa a ser observada por todos os tribunais e juízes em âmbito 

nacional, daí porque inserida no contexto do art. 311, II, do CPC. Na 

hipótese dos autos, o precedente jurisprudencial vinculante é tratado no 

Tema 163/STF, onde se fixou a seguinte tese jurídica em sede de 

Repercussão Geral: "não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e 

adicional de insalubridade". A tese fixada trouxe em sua ratio decidendi, 

sobejamente, a fundamentação de que a não incidência de contribuição 

previdenciária sobre adicionais e gratificações que não são passíveis de 

incorporação aos proventos de aposentadoria decorre diretamente da 

Constituição Federal, que definiu, no artigo 40, parágrafos 2º e 3º e, no 

artigo 201, parágrafo 11, a base de cálculo da contribuição previdenciária, 

sendo esta os chamados ganhos habituais do servidor. Importante 

destacar que, via de regra, incide contribuição previdenciária sobre 

parcela remuneratória do servidor público, no entanto, no caso de verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria, a contribuição 

previdenciária não poderá incidir, pois, conforme destacado nos artigos 

mencionados da Constituição Federal, a base de cálculo para a incidência 

da contribuição previdenciária são verbas incorporáveis à aposentadoria, 

ou seja, apenas as verbas que o servidor permanecerá recebendo 

quando passar para a inatividade. De fato, não se mostra justo nem 

tampouco razoável admitir que o servidor público tenha que suportar a 

incidência de contribuição previdenciária sobre verbas (remuneratórias ou 

não) que não mais receberá quando se aposentar, sendo tal conclusão a 

única possível diante do nítido caráter retributivo do sistema 

previdenciário, da vedação ao confisco e ao enriquecimento sem causa. 

Oportuno ressaltar que antes mesmo da Suprema Corte “jogar pá de cal” 

no assunto (Tema 163), a jurisprudência pátria já sinalizada pela 

impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária em verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria. A propósito: “DIREITO 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. POLICIAIS 

MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO NA CASA MILITAR. CARÁTER 

TRANSITÓRIO E NATUREZA PROPTER LABOREM. NÃO INCIDÊNCIA DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PORQUANTO NÃO INCORPORÁVEIS 

AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CARÁTER RETRIBUTIVO DO 

SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. A Gratificação de 

Exercício na Casa Militar possui caráter transitório e natureza propter 

laborem, vez que somente é concedida ao militar que exerce atividade 

especial. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre gratificações 

propter laborem, porquanto não incorporáveis aos proventos da 

aposentadoria. A ratio decidendi desta conclusão reside no caráter 

retributivo do sistema previdenciário, que impõe a existência de uma 

relação de proporcionalidade entre a contribuição e os benefícios dela 

decorrentes, sob pena de ofensa, inclusive, ao princípio do não confisco. 

3. Os índices dos consectários legais da condenação podem ser fixados 

pelo Tribunal caso a sentença tenha omissa quanto à matéria, não 

importando em violação ao princípio da congruência. 4. Os juros de mora - 

incidentes a partir do trânsito em julgado da sentença - e a correção 

monetária - incidente a partir da data do pagamento indevido - sobre a 

condenação devem ser calculados com base na Taxa Selic. (TJ-PE - APL: 

5055252 PE, Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de 

Julgamento: 21/08/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

05/09/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

PARCELA REMUNERATÓRIA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. A contribuição previdenciária não incide sobre parcela dos 

vencimentos do servidor que não sejam incorporáveis aos respectivos 

proventos de aposentadoria. 2. Entendimento pacífico dos Tribunais 

Superiores e o do TJPE (Súmula 124). 3. Recurso de apelação ao qual se 

nega provimento por unanimidade dos votos. (TJ-PE - APL: 5070046 PE, 

Relator: Évio Marques da Silva, Data de Julgamento: 02/08/2018, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 15/08/2018)” 

No caso, o pleito é pela aplicação da tese jurídica fixada em sede de 

Repercussão Geral, no Tema 163/STF. Analisando os argumentos 

invocados na peça inicial e prova material arregimentada, entendo 

plenamente satisfeitos os requisitos elencados no art. 311, II, § único, do 

CPC. A evidência do direito é irrefutável, visto que a parte autora trouxe 

aos autos a prova do indevido lançamento de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria do servidor, atraindo a 

incidência da tese firmada no Tema 163/STF, submetido ao regime jurídico 

da Repercussão Geral. Não se pode, de outra via, ignorar que a tutela de 

evidência prescinde da demonstração de urgência (periculum in mora) 

para a sua concessão, de modo que se satisfaz com a comprovação das 

exigências contidas no artigo 311 do CPC. Ante o exposto, porque 

fundada em precedente jurisprudencial vinculante, DEFIRO o pedido de 

tutela de evidência vindicado na petição inicial, para DETERMINAR que o 

requerido se ABSTENHA de cobrar contribuição previdenciária sobre as 

verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores 

filiados ao autor, tais como “terço de férias”, “serviços extraordinários”, 

“adicional noturno” e “adicional de insalubridade”. Defiro ao requerente os 

benefícios da gratuidade. Ante as peculiaridades da causa, dispenso a 

realização de audiência de conciliação. Cite-se o requerido para 

apresentar contestação, no prazo legal, oportunidade em que deverá ser 

intimado para ciência e cumprimento da presente decisão, sob pena de 

multa. Aportando a resposta, à impugnação, em 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para novas deliberações. Às providências. CÁCERES, 19 de 

dezembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006539-03.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA GARCIA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006539-03.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANDERSON FERREIRA 

GARCIA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS PREVIDENCIÁRIAS 

C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA OU ALTERNATIVAMENTE TUTELA 

DE URGÊNCIA proposta pelo ANDERSON FERREIRA GARCIA em face de 

MT PREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA. O Autor é Servidor Público 

Estadual lotado na Secretaria de Estado de Segurança Pública, no qual 

exerce o cargo de Agente do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, 

encontrando-se atualmente lotado na Cadeia Pública de Cáceres/MT. O 

autor alega haver indevida incidência de contribuição previdenciária sobre 

verbas não incorporáveis à aposentadoria dos servidores filiados. O autor 

traz aos autos documentação de servidor sindicalizado comprovando os 

descontos realizados indevidamente. Afirmando a presença dos requisitos 

legais, pugnou pela concessão da tutela de evidência ou tutela de 

urgência. É o breve relato. Fundamento e decido. Prescreve o artigo 311 

do Código de Processo Civil: “Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso 

do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” A concessão da tutela de 

evidência, em caráter liminar, pressupõe a demonstração dos requisitos 

elencados nos itens II e III do art. 311 do CPC, interessando ao exame do 

pleito autoral apenas a hipótese contemplada pelo item II. No caso, tem-se 

hipótese evidente de aplicação da força vinculante dos precedentes 

jurisprudenciais, pois a matéria debatida é tratada no Tema 163, cuja tese 

foi fixada pelo STF em sede de Repercussão Geral, com trânsito em 

julgado em abril de 2019. Nesse contexto, importante fazer uma breve 

análise do chamado precedente jurisprudencial vinculante, previsto no art. 

927 do Novo Código de Processo Civil. O artigo 927 trouxe uma série de 

parâmetros que devem ser observados por todos os juízes e tribunais em 

suas decisões, referidas situações tratam do que se chama precedente 

vinculante. Nessa perspectiva, há grande tendência doutrinária a entender 

que o rol do artigo 927 do Novo Código de Processo Civil é meramente 

exemplificativo, visto que o precedente passou a ser utilizado para indicar, 

de modo mais amplo, pronunciamentos judiciais que, logo quando são 

emitidos, nascem com a declarada finalidade de servir de parâmetro, de 

vincular decisões judiciais subsequentes, que versem sobre casos em 

que se ponha a mesma questão jurídica. Entendendo que o legislador 

optou pela não taxatividade do artigo 927 do Novo Código de Processo 

Civil, possível concluir que a observância às teses fixadas pelo Supremo 

Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral perfaz um precedente 

vinculante, capaz de ensejar o reconhecimento de tutelas de evidência 

aos casos que versem sobre o tema fixado. Assim, da análise conjunta 

dos artigos 1.030, I, a, e 1.042, do Código de Processo Civil, pode-se 

constatar que o legislador inseriu a necessidade de seguir os precedentes 

criados a partir de julgamentos de Recursos Extraordinários dotados de 

Repercussão Geral. Corroborando este entendimento, o artigo 1.035, § 5º, 

do CPC estabelece que, uma vez reconhecida a existência de 

Repercussão Geral, todos os processos de igual matéria devem ser 

suspensos. Assim, quando decididas as questões constitucionais em 

regime jurídico de Repercussão Geral, os processos sobrestados 

sofrerão o impacto da decisão firmada. Nessa perspectiva, tem-se que as 

decisões em que se reconhece a Repercussão Geral gozam de carga 

vinculativa a ser observada por todos os tribunais e juízes em âmbito 

nacional, daí porque inserida no contexto do art. 311, II, do CPC. Na 

hipótese dos autos, o precedente jurisprudencial vinculante é tratado no 

Tema 163/STF, onde se fixou a seguinte tese jurídica em sede de 

Repercussão Geral: "não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e 

adicional de insalubridade". A tese fixada trouxe em sua ratio decidendi, 

sobejamente, a fundamentação de que a não incidência de contribuição 

previdenciária sobre adicionais e gratificações que não são passíveis de 

incorporação aos proventos de aposentadoria decorre diretamente da 

Constituição Federal, que definiu, no artigo 40, parágrafos 2º e 3º e, no 

artigo 201, parágrafo 11, a base de cálculo da contribuição previdenciária, 

sendo esta os chamados ganhos habituais do servidor. Importante 

destacar que, via de regra, incide contribuição previdenciária sobre 

parcela remuneratória do servidor público, no entanto, no caso de verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria, a contribuição 

previdenciária não poderá incidir, pois, conforme destacado nos artigos 

mencionados da Constituição Federal, a base de cálculo para a incidência 

da contribuição previdenciária são verbas incorporáveis à aposentadoria, 

ou seja, apenas as verbas que o servidor permanecerá recebendo 

quando passar para a inatividade. De fato, não se mostra justo nem 

tampouco razoável admitir que o servidor público tenha que suportar a 

incidência de contribuição previdenciária sobre verbas (remuneratórias ou 

não) que não mais receberá quando se aposentar, sendo tal conclusão a 

única possível diante do nítido caráter retributivo do sistema 

previdenciário, da vedação ao confisco e ao enriquecimento sem causa. 

Oportuno ressaltar que antes mesmo da Suprema Corte “jogar pá de cal” 

no assunto (Tema 163), a jurisprudência pátria já sinalizada pela 

impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária em verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria. A propósito: “DIREITO 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. POLICIAIS 

MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO NA CASA MILITAR. CARÁTER 

TRANSITÓRIO E NATUREZA PROPTER LABOREM. NÃO INCIDÊNCIA DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PORQUANTO NÃO INCORPORÁVEIS 

AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CARÁTER RETRIBUTIVO DO 

SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. A Gratificação de 

Exercício na Casa Militar possui caráter transitório e natureza propter 

laborem, vez que somente é concedida ao militar que exerce atividade 

especial. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre gratificações 

propter laborem, porquanto não incorporáveis aos proventos da 

aposentadoria. A ratio decidendi desta conclusão reside no caráter 

retributivo do sistema previdenciário, que impõe a existência de uma 

relação de proporcionalidade entre a contribuição e os benefícios dela 

decorrentes, sob pena de ofensa, inclusive, ao princípio do não confisco. 

3. Os índices dos consectários legais da condenação podem ser fixados 

pelo Tribunal caso a sentença tenha omissa quanto à matéria, não 

importando em violação ao princípio da congruência. 4. Os juros de mora - 

incidentes a partir do trânsito em julgado da sentença - e a correção 

monetária - incidente a partir da data do pagamento indevido - sobre a 

condenação devem ser calculados com base na Taxa Selic. (TJ-PE - APL: 

5055252 PE, Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de 

Julgamento: 21/08/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

05/09/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

PARCELA REMUNERATÓRIA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. A contribuição previdenciária não incide sobre parcela dos 

vencimentos do servidor que não sejam incorporáveis aos respectivos 

proventos de aposentadoria. 2. Entendimento pacífico dos Tribunais 

Superiores e o do TJPE (Súmula 124). 3. Recurso de apelação ao qual se 

nega provimento por unanimidade dos votos. (TJ-PE - APL: 5070046 PE, 

Relator: Évio Marques da Silva, Data de Julgamento: 02/08/2018, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 15/08/2018)” 

No caso, o pleito é pela aplicação da tese jurídica fixada em sede de 

Repercussão Geral, no Tema 163/STF. Analisando os argumentos 

invocados na peça inicial e prova material arregimentada, entendo 

plenamente satisfeitos os requisitos elencados no art. 311, II, § único, do 

CPC. A evidência do direito é irrefutável, visto que a parte autora trouxe 

aos autos a prova do indevido lançamento de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria do servidor, atraindo a 

incidência da tese firmada no Tema 163/STF, submetido ao regime jurídico 

da Repercussão Geral. Não se pode, de outra via, ignorar que a tutela de 

evidência prescinde da demonstração de urgência (periculum in mora) 
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para a sua concessão, de modo que se satisfaz com a comprovação das 

exigências contidas no artigo 311 do CPC. Ante o exposto, porque 

fundada em precedente jurisprudencial vinculante, DEFIRO o pedido de 

tutela de evidência vindicado na petição inicial, para DETERMINAR que o 

requerido se ABSTENHA de cobrar contribuição previdenciária sobre as 

verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores 

filiados ao autor, tais como “terço de férias”, “serviços extraordinários”, 

“adicional noturno” e “adicional de insalubridade”. Defiro ao requerente os 

benefícios da gratuidade. Ante as peculiaridades da causa, dispenso a 

realização de audiência de conciliação. Cite-se o requerido para 

apresentar contestação, no prazo legal, oportunidade em que deverá ser 

intimado para ciência e cumprimento da presente decisão, sob pena de 

multa. Aportando a resposta, à impugnação, em 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para novas deliberações. Às providências. CÁCERES, 19 de 

dezembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006533-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LOURENCO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006533-93.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADILSON LOURENCO DE 

CAMPOS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

PREVIDENCIÁRIAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA OU 

ALTERNATIVAMENTE TUTELA DE URGÊNCIA proposta pelo ADILSON 

LOURENÇO DE CAMPOS em face de MT PREV – MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA. O Autor é Servidor Público Estadual lotado na Secretaria de 

Estado de Segurança Pública, no qual exerce o cargo de Agente do 

Sistema Penitenciário de Mato Grosso, encontrando-se atualmente lotado 

na Cadeia Pública de Cáceres/MT. O autor alega haver indevida incidência 

de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis à 

aposentadoria dos servidores filiados. O autor traz aos autos 

documentação de servidor sindicalizado comprovando os descontos 

realizados indevidamente. Afirmando a presença dos requisitos legais, 

pugnou pela concessão da tutela de evidência ou tutela de urgência. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Prescreve o artigo 311 do Código de 

Processo Civil: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” A concessão da tutela de 

evidência, em caráter liminar, pressupõe a demonstração dos requisitos 

elencados nos itens II e III do art. 311 do CPC, interessando ao exame do 

pleito autoral apenas a hipótese contemplada pelo item II. No caso, tem-se 

hipótese evidente de aplicação da força vinculante dos precedentes 

jurisprudenciais, pois a matéria debatida é tratada no Tema 163, cuja tese 

foi fixada pelo STF em sede de Repercussão Geral, com trânsito em 

julgado em abril de 2019. Nesse contexto, importante fazer uma breve 

análise do chamado precedente jurisprudencial vinculante, previsto no art. 

927 do Novo Código de Processo Civil. O artigo 927 trouxe uma série de 

parâmetros que devem ser observados por todos os juízes e tribunais em 

suas decisões, referidas situações tratam do que se chama precedente 

vinculante. Nessa perspectiva, há grande tendência doutrinária a entender 

que o rol do artigo 927 do Novo Código de Processo Civil é meramente 

exemplificativo, visto que o precedente passou a ser utilizado para indicar, 

de modo mais amplo, pronunciamentos judiciais que, logo quando são 

emitidos, nascem com a declarada finalidade de servir de parâmetro, de 

vincular decisões judiciais subsequentes, que versem sobre casos em 

que se ponha a mesma questão jurídica. Entendendo que o legislador 

optou pela não taxatividade do artigo 927 do Novo Código de Processo 

Civil, possível concluir que a observância às teses fixadas pelo Supremo 

Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral perfaz um precedente 

vinculante, capaz de ensejar o reconhecimento de tutelas de evidência 

aos casos que versem sobre o tema fixado. Assim, da análise conjunta 

dos artigos 1.030, I, a, e 1.042, do Código de Processo Civil, pode-se 

constatar que o legislador inseriu a necessidade de seguir os precedentes 

criados a partir de julgamentos de Recursos Extraordinários dotados de 

Repercussão Geral. Corroborando este entendimento, o artigo 1.035, § 5º, 

do CPC estabelece que, uma vez reconhecida a existência de 

Repercussão Geral, todos os processos de igual matéria devem ser 

suspensos. Assim, quando decididas as questões constitucionais em 

regime jurídico de Repercussão Geral, os processos sobrestados 

sofrerão o impacto da decisão firmada. Nessa perspectiva, tem-se que as 

decisões em que se reconhece a Repercussão Geral gozam de carga 

vinculativa a ser observada por todos os tribunais e juízes em âmbito 

nacional, daí porque inserida no contexto do art. 311, II, do CPC. Na 

hipótese dos autos, o precedente jurisprudencial vinculante é tratado no 

Tema 163/STF, onde se fixou a seguinte tese jurídica em sede de 

Repercussão Geral: "não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e 

adicional de insalubridade". A tese fixada trouxe em sua ratio decidendi, 

sobejamente, a fundamentação de que a não incidência de contribuição 

previdenciária sobre adicionais e gratificações que não são passíveis de 

incorporação aos proventos de aposentadoria decorre diretamente da 

Constituição Federal, que definiu, no artigo 40, parágrafos 2º e 3º e, no 

artigo 201, parágrafo 11, a base de cálculo da contribuição previdenciária, 

sendo esta os chamados ganhos habituais do servidor. Importante 

destacar que, via de regra, incide contribuição previdenciária sobre 

parcela remuneratória do servidor público, no entanto, no caso de verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria, a contribuição 

previdenciária não poderá incidir, pois, conforme destacado nos artigos 

mencionados da Constituição Federal, a base de cálculo para a incidência 

da contribuição previdenciária são verbas incorporáveis à aposentadoria, 

ou seja, apenas as verbas que o servidor permanecerá recebendo 

quando passar para a inatividade. De fato, não se mostra justo nem 

tampouco razoável admitir que o servidor público tenha que suportar a 

incidência de contribuição previdenciária sobre verbas (remuneratórias ou 

não) que não mais receberá quando se aposentar, sendo tal conclusão a 

única possível diante do nítido caráter retributivo do sistema 

previdenciário, da vedação ao confisco e ao enriquecimento sem causa. 

Oportuno ressaltar que antes mesmo da Suprema Corte “jogar pá de cal” 

no assunto (Tema 163), a jurisprudência pátria já sinalizada pela 

impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária em verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria. A propósito: “DIREITO 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. POLICIAIS 

MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO NA CASA MILITAR. CARÁTER 

TRANSITÓRIO E NATUREZA PROPTER LABOREM. NÃO INCIDÊNCIA DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PORQUANTO NÃO INCORPORÁVEIS 

AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CARÁTER RETRIBUTIVO DO 

SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. A Gratificação de 

Exercício na Casa Militar possui caráter transitório e natureza propter 

laborem, vez que somente é concedida ao militar que exerce atividade 

especial. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre gratificações 

propter laborem, porquanto não incorporáveis aos proventos da 

aposentadoria. A ratio decidendi desta conclusão reside no caráter 

retributivo do sistema previdenciário, que impõe a existência de uma 

relação de proporcionalidade entre a contribuição e os benefícios dela 

decorrentes, sob pena de ofensa, inclusive, ao princípio do não confisco. 

3. Os índices dos consectários legais da condenação podem ser fixados 

pelo Tribunal caso a sentença tenha omissa quanto à matéria, não 

importando em violação ao princípio da congruência. 4. Os juros de mora - 

incidentes a partir do trânsito em julgado da sentença - e a correção 

monetária - incidente a partir da data do pagamento indevido - sobre a 

condenação devem ser calculados com base na Taxa Selic. (TJ-PE - APL: 

5055252 PE, Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de 

Julgamento: 21/08/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

05/09/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, 
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TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

PARCELA REMUNERATÓRIA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. A contribuição previdenciária não incide sobre parcela dos 

vencimentos do servidor que não sejam incorporáveis aos respectivos 

proventos de aposentadoria. 2. Entendimento pacífico dos Tribunais 

Superiores e o do TJPE (Súmula 124). 3. Recurso de apelação ao qual se 

nega provimento por unanimidade dos votos. (TJ-PE - APL: 5070046 PE, 

Relator: Évio Marques da Silva, Data de Julgamento: 02/08/2018, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 15/08/2018)” 

No caso, o pleito é pela aplicação da tese jurídica fixada em sede de 

Repercussão Geral, no Tema 163/STF. Analisando os argumentos 

invocados na peça inicial e prova material arregimentada, entendo 

plenamente satisfeitos os requisitos elencados no art. 311, II, § único, do 

CPC. A evidência do direito é irrefutável, visto que a parte autora trouxe 

aos autos a prova do indevido lançamento de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria do servidor, atraindo a 

incidência da tese firmada no Tema 163/STF, submetido ao regime jurídico 

da Repercussão Geral. Não se pode, de outra via, ignorar que a tutela de 

evidência prescinde da demonstração de urgência (periculum in mora) 

para a sua concessão, de modo que se satisfaz com a comprovação das 

exigências contidas no artigo 311 do CPC. Ante o exposto, porque 

fundada em precedente jurisprudencial vinculante, DEFIRO o pedido de 

tutela de evidência vindicado na petição inicial, para DETERMINAR que o 

requerido se ABSTENHA de cobrar contribuição previdenciária sobre as 

verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores 

filiados ao autor, tais como “terço de férias”, “serviços extraordinários”, 

“adicional noturno” e “adicional de insalubridade”. Defiro ao requerente os 

benefícios da gratuidade. Ante as peculiaridades da causa, dispenso a 

realização de audiência de conciliação. Cite-se o requerido para 

apresentar contestação, no prazo legal, oportunidade em que deverá ser 

intimado para ciência e cumprimento da presente decisão, sob pena de 

multa. Aportando a resposta, à impugnação, em 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para novas deliberações. Às providências. CÁCERES, 19 de 

dezembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006541-70.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENAILZA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006541-70.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DENAILZA DA SILVA 

CAMPOS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

PREVIDENCIÁRIAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA OU 

ALTERNATIVAMENTE TUTELA DE URGÊNCIA proposta pelo DENAILZA DA 

SILVA CAMPOS em face de MT PREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA. O 

Autor é Servidor Público Estadual lotado na Secretaria de Estado de 

Segurança Pública, no qual exerce o cargo de Agente do Sistema 

Penitenciário de Mato Grosso, encontrando-se atualmente lotado na 

Cadeia Pública de Cáceres/MT. O autor alega haver indevida incidência de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis à 

aposentadoria dos servidores filiados. O autor traz aos autos 

documentação de servidor sindicalizado comprovando os descontos 

realizados indevidamente. Afirmando a presença dos requisitos legais, 

pugnou pela concessão da tutela de evidência ou tutela de urgência. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Prescreve o artigo 311 do Código de 

Processo Civil: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” A concessão da tutela de 

evidência, em caráter liminar, pressupõe a demonstração dos requisitos 

elencados nos itens II e III do art. 311 do CPC, interessando ao exame do 

pleito autoral apenas a hipótese contemplada pelo item II. No caso, tem-se 

hipótese evidente de aplicação da força vinculante dos precedentes 

jurisprudenciais, pois a matéria debatida é tratada no Tema 163, cuja tese 

foi fixada pelo STF em sede de Repercussão Geral, com trânsito em 

julgado em abril de 2019. Nesse contexto, importante fazer uma breve 

análise do chamado precedente jurisprudencial vinculante, previsto no art. 

927 do Novo Código de Processo Civil. O artigo 927 trouxe uma série de 

parâmetros que devem ser observados por todos os juízes e tribunais em 

suas decisões, referidas situações tratam do que se chama precedente 

vinculante. Nessa perspectiva, há grande tendência doutrinária a entender 

que o rol do artigo 927 do Novo Código de Processo Civil é meramente 

exemplificativo, visto que o precedente passou a ser utilizado para indicar, 

de modo mais amplo, pronunciamentos judiciais que, logo quando são 

emitidos, nascem com a declarada finalidade de servir de parâmetro, de 

vincular decisões judiciais subsequentes, que versem sobre casos em 

que se ponha a mesma questão jurídica. Entendendo que o legislador 

optou pela não taxatividade do artigo 927 do Novo Código de Processo 

Civil, possível concluir que a observância às teses fixadas pelo Supremo 

Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral perfaz um precedente 

vinculante, capaz de ensejar o reconhecimento de tutelas de evidência 

aos casos que versem sobre o tema fixado. Assim, da análise conjunta 

dos artigos 1.030, I, a, e 1.042, do Código de Processo Civil, pode-se 

constatar que o legislador inseriu a necessidade de seguir os precedentes 

criados a partir de julgamentos de Recursos Extraordinários dotados de 

Repercussão Geral. Corroborando este entendimento, o artigo 1.035, § 5º, 

do CPC estabelece que, uma vez reconhecida a existência de 

Repercussão Geral, todos os processos de igual matéria devem ser 

suspensos. Assim, quando decididas as questões constitucionais em 

regime jurídico de Repercussão Geral, os processos sobrestados 

sofrerão o impacto da decisão firmada. Nessa perspectiva, tem-se que as 

decisões em que se reconhece a Repercussão Geral gozam de carga 

vinculativa a ser observada por todos os tribunais e juízes em âmbito 

nacional, daí porque inserida no contexto do art. 311, II, do CPC. Na 

hipótese dos autos, o precedente jurisprudencial vinculante é tratado no 

Tema 163/STF, onde se fixou a seguinte tese jurídica em sede de 

Repercussão Geral: "não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e 

adicional de insalubridade". A tese fixada trouxe em sua ratio decidendi, 

sobejamente, a fundamentação de que a não incidência de contribuição 

previdenciária sobre adicionais e gratificações que não são passíveis de 

incorporação aos proventos de aposentadoria decorre diretamente da 

Constituição Federal, que definiu, no artigo 40, parágrafos 2º e 3º e, no 

artigo 201, parágrafo 11, a base de cálculo da contribuição previdenciária, 

sendo esta os chamados ganhos habituais do servidor. Importante 

destacar que, via de regra, incide contribuição previdenciária sobre 

parcela remuneratória do servidor público, no entanto, no caso de verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria, a contribuição 

previdenciária não poderá incidir, pois, conforme destacado nos artigos 

mencionados da Constituição Federal, a base de cálculo para a incidência 

da contribuição previdenciária são verbas incorporáveis à aposentadoria, 

ou seja, apenas as verbas que o servidor permanecerá recebendo 

quando passar para a inatividade. De fato, não se mostra justo nem 

tampouco razoável admitir que o servidor público tenha que suportar a 

incidência de contribuição previdenciária sobre verbas (remuneratórias ou 

não) que não mais receberá quando se aposentar, sendo tal conclusão a 

única possível diante do nítido caráter retributivo do sistema 

previdenciário, da vedação ao confisco e ao enriquecimento sem causa. 

Oportuno ressaltar que antes mesmo da Suprema Corte “jogar pá de cal” 

no assunto (Tema 163), a jurisprudência pátria já sinalizada pela 

impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária em verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria. A propósito: “DIREITO 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. POLICIAIS 

MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO NA CASA MILITAR. CARÁTER 

TRANSITÓRIO E NATUREZA PROPTER LABOREM. NÃO INCIDÊNCIA DE 
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CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PORQUANTO NÃO INCORPORÁVEIS 

AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CARÁTER RETRIBUTIVO DO 

SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. A Gratificação de 

Exercício na Casa Militar possui caráter transitório e natureza propter 

laborem, vez que somente é concedida ao militar que exerce atividade 

especial. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre gratificações 

propter laborem, porquanto não incorporáveis aos proventos da 

aposentadoria. A ratio decidendi desta conclusão reside no caráter 

retributivo do sistema previdenciário, que impõe a existência de uma 

relação de proporcionalidade entre a contribuição e os benefícios dela 

decorrentes, sob pena de ofensa, inclusive, ao princípio do não confisco. 

3. Os índices dos consectários legais da condenação podem ser fixados 

pelo Tribunal caso a sentença tenha omissa quanto à matéria, não 

importando em violação ao princípio da congruência. 4. Os juros de mora - 

incidentes a partir do trânsito em julgado da sentença - e a correção 

monetária - incidente a partir da data do pagamento indevido - sobre a 

condenação devem ser calculados com base na Taxa Selic. (TJ-PE - APL: 

5055252 PE, Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de 

Julgamento: 21/08/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

05/09/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

PARCELA REMUNERATÓRIA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. A contribuição previdenciária não incide sobre parcela dos 

vencimentos do servidor que não sejam incorporáveis aos respectivos 

proventos de aposentadoria. 2. Entendimento pacífico dos Tribunais 

Superiores e o do TJPE (Súmula 124). 3. Recurso de apelação ao qual se 

nega provimento por unanimidade dos votos. (TJ-PE - APL: 5070046 PE, 

Relator: Évio Marques da Silva, Data de Julgamento: 02/08/2018, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 15/08/2018)” 

No caso, o pleito é pela aplicação da tese jurídica fixada em sede de 

Repercussão Geral, no Tema 163/STF. Analisando os argumentos 

invocados na peça inicial e prova material arregimentada, entendo 

plenamente satisfeitos os requisitos elencados no art. 311, II, § único, do 

CPC. A evidência do direito é irrefutável, visto que a parte autora trouxe 

aos autos a prova do indevido lançamento de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria do servidor, atraindo a 

incidência da tese firmada no Tema 163/STF, submetido ao regime jurídico 

da Repercussão Geral. Não se pode, de outra via, ignorar que a tutela de 

evidência prescinde da demonstração de urgência (periculum in mora) 

para a sua concessão, de modo que se satisfaz com a comprovação das 

exigências contidas no artigo 311 do CPC. Ante o exposto, porque 

fundada em precedente jurisprudencial vinculante, DEFIRO o pedido de 

tutela de evidência vindicado na petição inicial, para DETERMINAR que o 

requerido se ABSTENHA de cobrar contribuição previdenciária sobre as 

verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores 

filiados ao autor, tais como “terço de férias”, “serviços extraordinários”, 

“adicional noturno” e “adicional de insalubridade”. Defiro ao requerente os 

benefícios da gratuidade. Ante as peculiaridades da causa, dispenso a 

realização de audiência de conciliação. Cite-se o requerido para 

apresentar contestação, no prazo legal, oportunidade em que deverá ser 

intimado para ciência e cumprimento da presente decisão, sob pena de 

multa. Aportando a resposta, à impugnação, em 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para novas deliberações. Às providências. CÁCERES, 19 de 

dezembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006669-90.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA ALVES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006669-90.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NEIVA ALVES GARCIA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS PREVIDENCIÁRIAS C/C PEDIDO 

DE TUTELA DE EVIDÊNCIA OU ALTERNATIVAMENTE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta pelo NEIVA ALVES GARCIA em face de MT PREV – 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA. O Autor é Servidor Público Estadual lotado 

na Secretaria de Estado de Segurança Pública, no qual exerce o cargo de 

Agente do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, encontrando-se 

atualmente lotado na Cadeia Pública de Cáceres/MT. O autor alega haver 

indevida incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis à aposentadoria dos servidores filiados. O autor traz aos 

autos documentação de servidor sindicalizado comprovando os 

descontos realizados indevidamente. Afirmando a presença dos requisitos 

legais, pugnou pela concessão da tutela de evidência ou tutela de 

urgência. É o breve relato. Fundamento e decido. Prescreve o artigo 311 

do Código de Processo Civil: “Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso 

do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” A concessão da tutela de 

evidência, em caráter liminar, pressupõe a demonstração dos requisitos 

elencados nos itens II e III do art. 311 do CPC, interessando ao exame do 

pleito autoral apenas a hipótese contemplada pelo item II. No caso, tem-se 

hipótese evidente de aplicação da força vinculante dos precedentes 

jurisprudenciais, pois a matéria debatida é tratada no Tema 163, cuja tese 

foi fixada pelo STF em sede de Repercussão Geral, com trânsito em 

julgado em abril de 2019. Nesse contexto, importante fazer uma breve 

análise do chamado precedente jurisprudencial vinculante, previsto no art. 

927 do Novo Código de Processo Civil. O artigo 927 trouxe uma série de 

parâmetros que devem ser observados por todos os juízes e tribunais em 

suas decisões, referidas situações tratam do que se chama precedente 

vinculante. Nessa perspectiva, há grande tendência doutrinária a entender 

que o rol do artigo 927 do Novo Código de Processo Civil é meramente 

exemplificativo, visto que o precedente passou a ser utilizado para indicar, 

de modo mais amplo, pronunciamentos judiciais que, logo quando são 

emitidos, nascem com a declarada finalidade de servir de parâmetro, de 

vincular decisões judiciais subsequentes, que versem sobre casos em 

que se ponha a mesma questão jurídica. Entendendo que o legislador 

optou pela não taxatividade do artigo 927 do Novo Código de Processo 

Civil, possível concluir que a observância às teses fixadas pelo Supremo 

Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral perfaz um precedente 

vinculante, capaz de ensejar o reconhecimento de tutelas de evidência 

aos casos que versem sobre o tema fixado. Assim, da análise conjunta 

dos artigos 1.030, I, a, e 1.042, do Código de Processo Civil, pode-se 

constatar que o legislador inseriu a necessidade de seguir os precedentes 

criados a partir de julgamentos de Recursos Extraordinários dotados de 

Repercussão Geral. Corroborando este entendimento, o artigo 1.035, § 5º, 

do CPC estabelece que, uma vez reconhecida a existência de 

Repercussão Geral, todos os processos de igual matéria devem ser 

suspensos. Assim, quando decididas as questões constitucionais em 

regime jurídico de Repercussão Geral, os processos sobrestados 

sofrerão o impacto da decisão firmada. Nessa perspectiva, tem-se que as 

decisões em que se reconhece a Repercussão Geral gozam de carga 

vinculativa a ser observada por todos os tribunais e juízes em âmbito 

nacional, daí porque inserida no contexto do art. 311, II, do CPC. Na 

hipótese dos autos, o precedente jurisprudencial vinculante é tratado no 

Tema 163/STF, onde se fixou a seguinte tese jurídica em sede de 

Repercussão Geral: "não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e 

adicional de insalubridade". A tese fixada trouxe em sua ratio decidendi, 

sobejamente, a fundamentação de que a não incidência de contribuição 

previdenciária sobre adicionais e gratificações que não são passíveis de 

incorporação aos proventos de aposentadoria decorre diretamente da 

Constituição Federal, que definiu, no artigo 40, parágrafos 2º e 3º e, no 

artigo 201, parágrafo 11, a base de cálculo da contribuição previdenciária, 

sendo esta os chamados ganhos habituais do servidor. Importante 

destacar que, via de regra, incide contribuição previdenciária sobre 
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parcela remuneratória do servidor público, no entanto, no caso de verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria, a contribuição 

previdenciária não poderá incidir, pois, conforme destacado nos artigos 

mencionados da Constituição Federal, a base de cálculo para a incidência 

da contribuição previdenciária são verbas incorporáveis à aposentadoria, 

ou seja, apenas as verbas que o servidor permanecerá recebendo 

quando passar para a inatividade. De fato, não se mostra justo nem 

tampouco razoável admitir que o servidor público tenha que suportar a 

incidência de contribuição previdenciária sobre verbas (remuneratórias ou 

não) que não mais receberá quando se aposentar, sendo tal conclusão a 

única possível diante do nítido caráter retributivo do sistema 

previdenciário, da vedação ao confisco e ao enriquecimento sem causa. 

Oportuno ressaltar que antes mesmo da Suprema Corte “jogar pá de cal” 

no assunto (Tema 163), a jurisprudência pátria já sinalizada pela 

impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária em verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria. A propósito: “DIREITO 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. POLICIAIS 

MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO NA CASA MILITAR. CARÁTER 

TRANSITÓRIO E NATUREZA PROPTER LABOREM. NÃO INCIDÊNCIA DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PORQUANTO NÃO INCORPORÁVEIS 

AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CARÁTER RETRIBUTIVO DO 

SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. A Gratificação de 

Exercício na Casa Militar possui caráter transitório e natureza propter 

laborem, vez que somente é concedida ao militar que exerce atividade 

especial. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre gratificações 

propter laborem, porquanto não incorporáveis aos proventos da 

aposentadoria. A ratio decidendi desta conclusão reside no caráter 

retributivo do sistema previdenciário, que impõe a existência de uma 

relação de proporcionalidade entre a contribuição e os benefícios dela 

decorrentes, sob pena de ofensa, inclusive, ao princípio do não confisco. 

3. Os índices dos consectários legais da condenação podem ser fixados 

pelo Tribunal caso a sentença tenha omissa quanto à matéria, não 

importando em violação ao princípio da congruência. 4. Os juros de mora - 

incidentes a partir do trânsito em julgado da sentença - e a correção 

monetária - incidente a partir da data do pagamento indevido - sobre a 

condenação devem ser calculados com base na Taxa Selic. (TJ-PE - APL: 

5055252 PE, Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de 

Julgamento: 21/08/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

05/09/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

PARCELA REMUNERATÓRIA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. A contribuição previdenciária não incide sobre parcela dos 

vencimentos do servidor que não sejam incorporáveis aos respectivos 

proventos de aposentadoria. 2. Entendimento pacífico dos Tribunais 

Superiores e o do TJPE (Súmula 124). 3. Recurso de apelação ao qual se 

nega provimento por unanimidade dos votos. (TJ-PE - APL: 5070046 PE, 

Relator: Évio Marques da Silva, Data de Julgamento: 02/08/2018, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 15/08/2018)” 

No caso, o pleito é pela aplicação da tese jurídica fixada em sede de 

Repercussão Geral, no Tema 163/STF. Analisando os argumentos 

invocados na peça inicial e prova material arregimentada, entendo 

plenamente satisfeitos os requisitos elencados no art. 311, II, § único, do 

CPC. A evidência do direito é irrefutável, visto que a parte autora trouxe 

aos autos a prova do indevido lançamento de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria do servidor, atraindo a 

incidência da tese firmada no Tema 163/STF, submetido ao regime jurídico 

da Repercussão Geral. Não se pode, de outra via, ignorar que a tutela de 

evidência prescinde da demonstração de urgência (periculum in mora) 

para a sua concessão, de modo que se satisfaz com a comprovação das 

exigências contidas no artigo 311 do CPC. Ante o exposto, porque 

fundada em precedente jurisprudencial vinculante, DEFIRO o pedido de 

tutela de evidência vindicado na petição inicial, para DETERMINAR que o 

requerido se ABSTENHA de cobrar contribuição previdenciária sobre as 

verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores 

filiados ao autor, tais como “terço de férias”, “serviços extraordinários”, 

“adicional noturno” e “adicional de insalubridade”. Defiro ao requerente os 

benefícios da gratuidade. Ante as peculiaridades da causa, dispenso a 

realização de audiência de conciliação. Cite-se o requerido para 

apresentar contestação, no prazo legal, oportunidade em que deverá ser 

intimado para ciência e cumprimento da presente decisão, sob pena de 

multa. Aportando a resposta, à impugnação, em 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para novas deliberações. Às providências. CÁCERES, 19 de 

dezembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006540-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CERLON PEREIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006540-85.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CERLON PEREIRA COELHO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS PREVIDENCIÁRIAS C/C PEDIDO 

DE TUTELA DE EVIDÊNCIA OU ALTERNATIVAMENTE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta pelo CERLON PEREIRA COELHO em face de MT PREV 

– MATO GROSSO PREVIDÊNCIA. O Autor é Servidor Público Estadual 

lotado na Secretaria de Estado de Segurança Pública, no qual exerce o 

cargo de Agente do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, 

encontrando-se atualmente lotado na Cadeia Pública de Cáceres/MT. O 

autor alega haver indevida incidência de contribuição previdenciária sobre 

verbas não incorporáveis à aposentadoria dos servidores filiados. O autor 

traz aos autos documentação de servidor sindicalizado comprovando os 

descontos realizados indevidamente. Afirmando a presença dos requisitos 

legais, pugnou pela concessão da tutela de evidência ou tutela de 

urgência. É o breve relato. Fundamento e decido. Prescreve o artigo 311 

do Código de Processo Civil: “Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso 

do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” A concessão da tutela de 

evidência, em caráter liminar, pressupõe a demonstração dos requisitos 

elencados nos itens II e III do art. 311 do CPC, interessando ao exame do 

pleito autoral apenas a hipótese contemplada pelo item II. No caso, tem-se 

hipótese evidente de aplicação da força vinculante dos precedentes 

jurisprudenciais, pois a matéria debatida é tratada no Tema 163, cuja tese 

foi fixada pelo STF em sede de Repercussão Geral, com trânsito em 

julgado em abril de 2019. Nesse contexto, importante fazer uma breve 

análise do chamado precedente jurisprudencial vinculante, previsto no art. 

927 do Novo Código de Processo Civil. O artigo 927 trouxe uma série de 

parâmetros que devem ser observados por todos os juízes e tribunais em 

suas decisões, referidas situações tratam do que se chama precedente 

vinculante. Nessa perspectiva, há grande tendência doutrinária a entender 

que o rol do artigo 927 do Novo Código de Processo Civil é meramente 

exemplificativo, visto que o precedente passou a ser utilizado para indicar, 

de modo mais amplo, pronunciamentos judiciais que, logo quando são 

emitidos, nascem com a declarada finalidade de servir de parâmetro, de 

vincular decisões judiciais subsequentes, que versem sobre casos em 

que se ponha a mesma questão jurídica. Entendendo que o legislador 

optou pela não taxatividade do artigo 927 do Novo Código de Processo 

Civil, possível concluir que a observância às teses fixadas pelo Supremo 

Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral perfaz um precedente 

vinculante, capaz de ensejar o reconhecimento de tutelas de evidência 

aos casos que versem sobre o tema fixado. Assim, da análise conjunta 

dos artigos 1.030, I, a, e 1.042, do Código de Processo Civil, pode-se 

constatar que o legislador inseriu a necessidade de seguir os precedentes 

criados a partir de julgamentos de Recursos Extraordinários dotados de 

Repercussão Geral. Corroborando este entendimento, o artigo 1.035, § 5º, 

do CPC estabelece que, uma vez reconhecida a existência de 

Repercussão Geral, todos os processos de igual matéria devem ser 
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suspensos. Assim, quando decididas as questões constitucionais em 

regime jurídico de Repercussão Geral, os processos sobrestados 

sofrerão o impacto da decisão firmada. Nessa perspectiva, tem-se que as 

decisões em que se reconhece a Repercussão Geral gozam de carga 

vinculativa a ser observada por todos os tribunais e juízes em âmbito 

nacional, daí porque inserida no contexto do art. 311, II, do CPC. Na 

hipótese dos autos, o precedente jurisprudencial vinculante é tratado no 

Tema 163/STF, onde se fixou a seguinte tese jurídica em sede de 

Repercussão Geral: "não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e 

adicional de insalubridade". A tese fixada trouxe em sua ratio decidendi, 

sobejamente, a fundamentação de que a não incidência de contribuição 

previdenciária sobre adicionais e gratificações que não são passíveis de 

incorporação aos proventos de aposentadoria decorre diretamente da 

Constituição Federal, que definiu, no artigo 40, parágrafos 2º e 3º e, no 

artigo 201, parágrafo 11, a base de cálculo da contribuição previdenciária, 

sendo esta os chamados ganhos habituais do servidor. Importante 

destacar que, via de regra, incide contribuição previdenciária sobre 

parcela remuneratória do servidor público, no entanto, no caso de verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria, a contribuição 

previdenciária não poderá incidir, pois, conforme destacado nos artigos 

mencionados da Constituição Federal, a base de cálculo para a incidência 

da contribuição previdenciária são verbas incorporáveis à aposentadoria, 

ou seja, apenas as verbas que o servidor permanecerá recebendo 

quando passar para a inatividade. De fato, não se mostra justo nem 

tampouco razoável admitir que o servidor público tenha que suportar a 

incidência de contribuição previdenciária sobre verbas (remuneratórias ou 

não) que não mais receberá quando se aposentar, sendo tal conclusão a 

única possível diante do nítido caráter retributivo do sistema 

previdenciário, da vedação ao confisco e ao enriquecimento sem causa. 

Oportuno ressaltar que antes mesmo da Suprema Corte “jogar pá de cal” 

no assunto (Tema 163), a jurisprudência pátria já sinalizada pela 

impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária em verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria. A propósito: “DIREITO 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. POLICIAIS 

MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO NA CASA MILITAR. CARÁTER 

TRANSITÓRIO E NATUREZA PROPTER LABOREM. NÃO INCIDÊNCIA DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PORQUANTO NÃO INCORPORÁVEIS 

AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CARÁTER RETRIBUTIVO DO 

SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. A Gratificação de 

Exercício na Casa Militar possui caráter transitório e natureza propter 

laborem, vez que somente é concedida ao militar que exerce atividade 

especial. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre gratificações 

propter laborem, porquanto não incorporáveis aos proventos da 

aposentadoria. A ratio decidendi desta conclusão reside no caráter 

retributivo do sistema previdenciário, que impõe a existência de uma 

relação de proporcionalidade entre a contribuição e os benefícios dela 

decorrentes, sob pena de ofensa, inclusive, ao princípio do não confisco. 

3. Os índices dos consectários legais da condenação podem ser fixados 

pelo Tribunal caso a sentença tenha omissa quanto à matéria, não 

importando em violação ao princípio da congruência. 4. Os juros de mora - 

incidentes a partir do trânsito em julgado da sentença - e a correção 

monetária - incidente a partir da data do pagamento indevido - sobre a 

condenação devem ser calculados com base na Taxa Selic. (TJ-PE - APL: 

5055252 PE, Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de 

Julgamento: 21/08/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

05/09/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

PARCELA REMUNERATÓRIA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. A contribuição previdenciária não incide sobre parcela dos 

vencimentos do servidor que não sejam incorporáveis aos respectivos 

proventos de aposentadoria. 2. Entendimento pacífico dos Tribunais 

Superiores e o do TJPE (Súmula 124). 3. Recurso de apelação ao qual se 

nega provimento por unanimidade dos votos. (TJ-PE - APL: 5070046 PE, 

Relator: Évio Marques da Silva, Data de Julgamento: 02/08/2018, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 15/08/2018)” 

No caso, o pleito é pela aplicação da tese jurídica fixada em sede de 

Repercussão Geral, no Tema 163/STF. Analisando os argumentos 

invocados na peça inicial e prova material arregimentada, entendo 

plenamente satisfeitos os requisitos elencados no art. 311, II, § único, do 

CPC. A evidência do direito é irrefutável, visto que a parte autora trouxe 

aos autos a prova do indevido lançamento de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria do servidor, atraindo a 

incidência da tese firmada no Tema 163/STF, submetido ao regime jurídico 

da Repercussão Geral. Não se pode, de outra via, ignorar que a tutela de 

evidência prescinde da demonstração de urgência (periculum in mora) 

para a sua concessão, de modo que se satisfaz com a comprovação das 

exigências contidas no artigo 311 do CPC. Ante o exposto, porque 

fundada em precedente jurisprudencial vinculante, DEFIRO o pedido de 

tutela de evidência vindicado na petição inicial, para DETERMINAR que o 

requerido se ABSTENHA de cobrar contribuição previdenciária sobre as 

verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores 

filiados ao autor, tais como “terço de férias”, “serviços extraordinários”, 

“adicional noturno” e “adicional de insalubridade”. Defiro ao requerente os 

benefícios da gratuidade. Ante as peculiaridades da causa, dispenso a 

realização de audiência de conciliação. Cite-se o requerido para 

apresentar contestação, no prazo legal, oportunidade em que deverá ser 

intimado para ciência e cumprimento da presente decisão, sob pena de 

multa. Aportando a resposta, à impugnação, em 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para novas deliberações. Às providências. CÁCERES, 19 de 

dezembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006671-60.2019.8.11.0006. REQUERENTE: RENATA RAPHAELY 

TRINDADE DE MORAIS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

PREVIDENCIÁRIAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA OU 

ALTERNATIVAMENTE TUTELA DE URGÊNCIA proposta pelo RENATA 

RAPHAELY TRINDADE DE MORAIS em face de MT PREV – MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA. O Autor é Servidor Público Estadual lotado na 

Secretaria de Estado de Segurança Pública, no qual exerce o cargo de 

Agente do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, encontrando-se 

atualmente lotado na Cadeia Pública de Cáceres/MT. O autor alega haver 

indevida incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis à aposentadoria dos servidores filiados. O autor traz aos 

autos documentação de servidor sindicalizado comprovando os 

descontos realizados indevidamente. Afirmando a presença dos requisitos 

legais, pugnou pela concessão da tutela de evidência ou tutela de 

urgência. É o breve relato. Fundamento e decido. Prescreve o artigo 311 

do Código de Processo Civil: “Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso 

do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” A concessão da tutela de 

evidência, em caráter liminar, pressupõe a demonstração dos requisitos 

elencados nos itens II e III do art. 311 do CPC, interessando ao exame do 

pleito autoral apenas a hipótese contemplada pelo item II. No caso, tem-se 

hipótese evidente de aplicação da força vinculante dos precedentes 

jurisprudenciais, pois a matéria debatida é tratada no Tema 163, cuja tese 

foi fixada pelo STF em sede de Repercussão Geral, com trânsito em 

julgado em abril de 2019. Nesse contexto, importante fazer uma breve 

análise do chamado precedente jurisprudencial vinculante, previsto no art. 

927 do Novo Código de Processo Civil. O artigo 927 trouxe uma série de 
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parâmetros que devem ser observados por todos os juízes e tribunais em 

suas decisões, referidas situações tratam do que se chama precedente 

vinculante. Nessa perspectiva, há grande tendência doutrinária a entender 

que o rol do artigo 927 do Novo Código de Processo Civil é meramente 

exemplificativo, visto que o precedente passou a ser utilizado para indicar, 

de modo mais amplo, pronunciamentos judiciais que, logo quando são 

emitidos, nascem com a declarada finalidade de servir de parâmetro, de 

vincular decisões judiciais subsequentes, que versem sobre casos em 

que se ponha a mesma questão jurídica. Entendendo que o legislador 

optou pela não taxatividade do artigo 927 do Novo Código de Processo 

Civil, possível concluir que a observância às teses fixadas pelo Supremo 

Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral perfaz um precedente 

vinculante, capaz de ensejar o reconhecimento de tutelas de evidência 

aos casos que versem sobre o tema fixado. Assim, da análise conjunta 

dos artigos 1.030, I, a, e 1.042, do Código de Processo Civil, pode-se 

constatar que o legislador inseriu a necessidade de seguir os precedentes 

criados a partir de julgamentos de Recursos Extraordinários dotados de 

Repercussão Geral. Corroborando este entendimento, o artigo 1.035, § 5º, 

do CPC estabelece que, uma vez reconhecida a existência de 

Repercussão Geral, todos os processos de igual matéria devem ser 

suspensos. Assim, quando decididas as questões constitucionais em 

regime jurídico de Repercussão Geral, os processos sobrestados 

sofrerão o impacto da decisão firmada. Nessa perspectiva, tem-se que as 

decisões em que se reconhece a Repercussão Geral gozam de carga 

vinculativa a ser observada por todos os tribunais e juízes em âmbito 

nacional, daí porque inserida no contexto do art. 311, II, do CPC. Na 

hipótese dos autos, o precedente jurisprudencial vinculante é tratado no 

Tema 163/STF, onde se fixou a seguinte tese jurídica em sede de 

Repercussão Geral: "não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e 

adicional de insalubridade". A tese fixada trouxe em sua ratio decidendi, 

sobejamente, a fundamentação de que a não incidência de contribuição 

previdenciária sobre adicionais e gratificações que não são passíveis de 

incorporação aos proventos de aposentadoria decorre diretamente da 

Constituição Federal, que definiu, no artigo 40, parágrafos 2º e 3º e, no 

artigo 201, parágrafo 11, a base de cálculo da contribuição previdenciária, 

sendo esta os chamados ganhos habituais do servidor. Importante 

destacar que, via de regra, incide contribuição previdenciária sobre 

parcela remuneratória do servidor público, no entanto, no caso de verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria, a contribuição 

previdenciária não poderá incidir, pois, conforme destacado nos artigos 

mencionados da Constituição Federal, a base de cálculo para a incidência 

da contribuição previdenciária são verbas incorporáveis à aposentadoria, 

ou seja, apenas as verbas que o servidor permanecerá recebendo 

quando passar para a inatividade. De fato, não se mostra justo nem 

tampouco razoável admitir que o servidor público tenha que suportar a 

incidência de contribuição previdenciária sobre verbas (remuneratórias ou 

não) que não mais receberá quando se aposentar, sendo tal conclusão a 

única possível diante do nítido caráter retributivo do sistema 

previdenciário, da vedação ao confisco e ao enriquecimento sem causa. 

Oportuno ressaltar que antes mesmo da Suprema Corte “jogar pá de cal” 

no assunto (Tema 163), a jurisprudência pátria já sinalizada pela 

impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária em verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria. A propósito: “DIREITO 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. POLICIAIS 

MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO NA CASA MILITAR. CARÁTER 

TRANSITÓRIO E NATUREZA PROPTER LABOREM. NÃO INCIDÊNCIA DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PORQUANTO NÃO INCORPORÁVEIS 

AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CARÁTER RETRIBUTIVO DO 

SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. A Gratificação de 

Exercício na Casa Militar possui caráter transitório e natureza propter 

laborem, vez que somente é concedida ao militar que exerce atividade 

especial. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre gratificações 

propter laborem, porquanto não incorporáveis aos proventos da 

aposentadoria. A ratio decidendi desta conclusão reside no caráter 

retributivo do sistema previdenciário, que impõe a existência de uma 

relação de proporcionalidade entre a contribuição e os benefícios dela 

decorrentes, sob pena de ofensa, inclusive, ao princípio do não confisco. 

3. Os índices dos consectários legais da condenação podem ser fixados 

pelo Tribunal caso a sentença tenha omissa quanto à matéria, não 

importando em violação ao princípio da congruência. 4. Os juros de mora - 

incidentes a partir do trânsito em julgado da sentença - e a correção 

monetária - incidente a partir da data do pagamento indevido - sobre a 

condenação devem ser calculados com base na Taxa Selic. (TJ-PE - APL: 

5055252 PE, Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de 

Julgamento: 21/08/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

05/09/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

PARCELA REMUNERATÓRIA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. A contribuição previdenciária não incide sobre parcela dos 

vencimentos do servidor que não sejam incorporáveis aos respectivos 

proventos de aposentadoria. 2. Entendimento pacífico dos Tribunais 

Superiores e o do TJPE (Súmula 124). 3. Recurso de apelação ao qual se 

nega provimento por unanimidade dos votos. (TJ-PE - APL: 5070046 PE, 

Relator: Évio Marques da Silva, Data de Julgamento: 02/08/2018, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 15/08/2018)” 

No caso, o pleito é pela aplicação da tese jurídica fixada em sede de 

Repercussão Geral, no Tema 163/STF. Analisando os argumentos 

invocados na peça inicial e prova material arregimentada, entendo 

plenamente satisfeitos os requisitos elencados no art. 311, II, § único, do 

CPC. A evidência do direito é irrefutável, visto que a parte autora trouxe 

aos autos a prova do indevido lançamento de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria do servidor, atraindo a 

incidência da tese firmada no Tema 163/STF, submetido ao regime jurídico 

da Repercussão Geral. Não se pode, de outra via, ignorar que a tutela de 

evidência prescinde da demonstração de urgência (periculum in mora) 

para a sua concessão, de modo que se satisfaz com a comprovação das 

exigências contidas no artigo 311 do CPC. Ante o exposto, porque 

fundada em precedente jurisprudencial vinculante, DEFIRO o pedido de 

tutela de evidência vindicado na petição inicial, para DETERMINAR que o 

requerido se ABSTENHA de cobrar contribuição previdenciária sobre as 

verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores 

filiados ao autor, tais como “terço de férias”, “serviços extraordinários”, 

“adicional noturno” e “adicional de insalubridade”. Defiro ao requerente os 

benefícios da gratuidade. Ante as peculiaridades da causa, dispenso a 

realização de audiência de conciliação. Cite-se o requerido para 

apresentar contestação, no prazo legal, oportunidade em que deverá ser 

intimado para ciência e cumprimento da presente decisão, sob pena de 

multa. Aportando a resposta, à impugnação, em 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para novas deliberações. Às providências. CÁCERES, 19 de 

dezembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito
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Processo Número: 1006670-75.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR ALCANTARA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006670-75.2019.8.11.0006. REQUERENTE: PAULO CESAR ALCANTARA 

DA CONCEICAO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

PREVIDENCIÁRIAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA OU 

ALTERNATIVAMENTE TUTELA DE URGÊNCIA proposta pelo PAULO 

CESAR ALCANTARA DA CONCEIÇÃO em face de MT PREV – MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA. O Autor é Servidor Público Estadual lotado na 

Secretaria de Estado de Segurança Pública, no qual exerce o cargo de 

Agente do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, encontrando-se 

atualmente lotado na Cadeia Pública de Cáceres/MT. O autor alega haver 

indevida incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis à aposentadoria dos servidores filiados. O autor traz aos 

autos documentação de servidor sindicalizado comprovando os 

descontos realizados indevidamente. Afirmando a presença dos requisitos 

legais, pugnou pela concessão da tutela de evidência ou tutela de 

urgência. É o breve relato. Fundamento e decido. Prescreve o artigo 311 

do Código de Processo Civil: “Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 
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risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso 

do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” A concessão da tutela de 

evidência, em caráter liminar, pressupõe a demonstração dos requisitos 

elencados nos itens II e III do art. 311 do CPC, interessando ao exame do 

pleito autoral apenas a hipótese contemplada pelo item II. No caso, tem-se 

hipótese evidente de aplicação da força vinculante dos precedentes 

jurisprudenciais, pois a matéria debatida é tratada no Tema 163, cuja tese 

foi fixada pelo STF em sede de Repercussão Geral, com trânsito em 

julgado em abril de 2019. Nesse contexto, importante fazer uma breve 

análise do chamado precedente jurisprudencial vinculante, previsto no art. 

927 do Novo Código de Processo Civil. O artigo 927 trouxe uma série de 

parâmetros que devem ser observados por todos os juízes e tribunais em 

suas decisões, referidas situações tratam do que se chama precedente 

vinculante. Nessa perspectiva, há grande tendência doutrinária a entender 

que o rol do artigo 927 do Novo Código de Processo Civil é meramente 

exemplificativo, visto que o precedente passou a ser utilizado para indicar, 

de modo mais amplo, pronunciamentos judiciais que, logo quando são 

emitidos, nascem com a declarada finalidade de servir de parâmetro, de 

vincular decisões judiciais subsequentes, que versem sobre casos em 

que se ponha a mesma questão jurídica. Entendendo que o legislador 

optou pela não taxatividade do artigo 927 do Novo Código de Processo 

Civil, possível concluir que a observância às teses fixadas pelo Supremo 

Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral perfaz um precedente 

vinculante, capaz de ensejar o reconhecimento de tutelas de evidência 

aos casos que versem sobre o tema fixado. Assim, da análise conjunta 

dos artigos 1.030, I, a, e 1.042, do Código de Processo Civil, pode-se 

constatar que o legislador inseriu a necessidade de seguir os precedentes 

criados a partir de julgamentos de Recursos Extraordinários dotados de 

Repercussão Geral. Corroborando este entendimento, o artigo 1.035, § 5º, 

do CPC estabelece que, uma vez reconhecida a existência de 

Repercussão Geral, todos os processos de igual matéria devem ser 

suspensos. Assim, quando decididas as questões constitucionais em 

regime jurídico de Repercussão Geral, os processos sobrestados 

sofrerão o impacto da decisão firmada. Nessa perspectiva, tem-se que as 

decisões em que se reconhece a Repercussão Geral gozam de carga 

vinculativa a ser observada por todos os tribunais e juízes em âmbito 

nacional, daí porque inserida no contexto do art. 311, II, do CPC. Na 

hipótese dos autos, o precedente jurisprudencial vinculante é tratado no 

Tema 163/STF, onde se fixou a seguinte tese jurídica em sede de 

Repercussão Geral: "não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e 

adicional de insalubridade". A tese fixada trouxe em sua ratio decidendi, 

sobejamente, a fundamentação de que a não incidência de contribuição 

previdenciária sobre adicionais e gratificações que não são passíveis de 

incorporação aos proventos de aposentadoria decorre diretamente da 

Constituição Federal, que definiu, no artigo 40, parágrafos 2º e 3º e, no 

artigo 201, parágrafo 11, a base de cálculo da contribuição previdenciária, 

sendo esta os chamados ganhos habituais do servidor. Importante 

destacar que, via de regra, incide contribuição previdenciária sobre 

parcela remuneratória do servidor público, no entanto, no caso de verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria, a contribuição 

previdenciária não poderá incidir, pois, conforme destacado nos artigos 

mencionados da Constituição Federal, a base de cálculo para a incidência 

da contribuição previdenciária são verbas incorporáveis à aposentadoria, 

ou seja, apenas as verbas que o servidor permanecerá recebendo 

quando passar para a inatividade. De fato, não se mostra justo nem 

tampouco razoável admitir que o servidor público tenha que suportar a 

incidência de contribuição previdenciária sobre verbas (remuneratórias ou 

não) que não mais receberá quando se aposentar, sendo tal conclusão a 

única possível diante do nítido caráter retributivo do sistema 

previdenciário, da vedação ao confisco e ao enriquecimento sem causa. 

Oportuno ressaltar que antes mesmo da Suprema Corte “jogar pá de cal” 

no assunto (Tema 163), a jurisprudência pátria já sinalizada pela 

impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária em verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria. A propósito: “DIREITO 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. POLICIAIS 

MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO NA CASA MILITAR. CARÁTER 

TRANSITÓRIO E NATUREZA PROPTER LABOREM. NÃO INCIDÊNCIA DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PORQUANTO NÃO INCORPORÁVEIS 

AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CARÁTER RETRIBUTIVO DO 

SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. A Gratificação de 

Exercício na Casa Militar possui caráter transitório e natureza propter 

laborem, vez que somente é concedida ao militar que exerce atividade 

especial. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre gratificações 

propter laborem, porquanto não incorporáveis aos proventos da 

aposentadoria. A ratio decidendi desta conclusão reside no caráter 

retributivo do sistema previdenciário, que impõe a existência de uma 

relação de proporcionalidade entre a contribuição e os benefícios dela 

decorrentes, sob pena de ofensa, inclusive, ao princípio do não confisco. 

3. Os índices dos consectários legais da condenação podem ser fixados 

pelo Tribunal caso a sentença tenha omissa quanto à matéria, não 

importando em violação ao princípio da congruência. 4. Os juros de mora - 

incidentes a partir do trânsito em julgado da sentença - e a correção 

monetária - incidente a partir da data do pagamento indevido - sobre a 

condenação devem ser calculados com base na Taxa Selic. (TJ-PE - APL: 

5055252 PE, Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de 

Julgamento: 21/08/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

05/09/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

PARCELA REMUNERATÓRIA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. A contribuição previdenciária não incide sobre parcela dos 

vencimentos do servidor que não sejam incorporáveis aos respectivos 

proventos de aposentadoria. 2. Entendimento pacífico dos Tribunais 

Superiores e o do TJPE (Súmula 124). 3. Recurso de apelação ao qual se 

nega provimento por unanimidade dos votos. (TJ-PE - APL: 5070046 PE, 

Relator: Évio Marques da Silva, Data de Julgamento: 02/08/2018, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 15/08/2018)” 

No caso, o pleito é pela aplicação da tese jurídica fixada em sede de 

Repercussão Geral, no Tema 163/STF. Analisando os argumentos 

invocados na peça inicial e prova material arregimentada, entendo 

plenamente satisfeitos os requisitos elencados no art. 311, II, § único, do 

CPC. A evidência do direito é irrefutável, visto que a parte autora trouxe 

aos autos a prova do indevido lançamento de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria do servidor, atraindo a 

incidência da tese firmada no Tema 163/STF, submetido ao regime jurídico 

da Repercussão Geral. Não se pode, de outra via, ignorar que a tutela de 

evidência prescinde da demonstração de urgência (periculum in mora) 

para a sua concessão, de modo que se satisfaz com a comprovação das 

exigências contidas no artigo 311 do CPC. Ante o exposto, porque 

fundada em precedente jurisprudencial vinculante, DEFIRO o pedido de 

tutela de evidência vindicado na petição inicial, para DETERMINAR que o 

requerido se ABSTENHA de cobrar contribuição previdenciária sobre as 

verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores 

filiados ao autor, tais como “terço de férias”, “serviços extraordinários”, 

“adicional noturno” e “adicional de insalubridade”. Defiro ao requerente os 

benefícios da gratuidade. Ante as peculiaridades da causa, dispenso a 

realização de audiência de conciliação. Cite-se o requerido para 

apresentar contestação, no prazo legal, oportunidade em que deverá ser 

intimado para ciência e cumprimento da presente decisão, sob pena de 

multa. Aportando a resposta, à impugnação, em 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para novas deliberações. Às providências. CÁCERES, 19 de 

dezembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006672-45.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006672-45.2019.8.11.0006. REQUERENTE: RENATA SANTANA DA 

SILVA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS PREVIDENCIÁRIAS 

C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA OU ALTERNATIVAMENTE TUTELA 

DE URGÊNCIA proposta pelo RENATA SANTANA DA SILVA em face de 

MT PREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA. O Autor é Servidor Público 

Estadual lotado na Secretaria de Estado de Segurança Pública, no qual 

exerce o cargo de Agente do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, 

encontrando-se atualmente lotado na Cadeia Pública de Cáceres/MT. O 

autor alega haver indevida incidência de contribuição previdenciária sobre 

verbas não incorporáveis à aposentadoria dos servidores filiados. O autor 

traz aos autos documentação de servidor sindicalizado comprovando os 

descontos realizados indevidamente. Afirmando a presença dos requisitos 

legais, pugnou pela concessão da tutela de evidência ou tutela de 

urgência. É o breve relato. Fundamento e decido. Prescreve o artigo 311 

do Código de Processo Civil: “Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso 

do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” A concessão da tutela de 

evidência, em caráter liminar, pressupõe a demonstração dos requisitos 

elencados nos itens II e III do art. 311 do CPC, interessando ao exame do 

pleito autoral apenas a hipótese contemplada pelo item II. No caso, tem-se 

hipótese evidente de aplicação da força vinculante dos precedentes 

jurisprudenciais, pois a matéria debatida é tratada no Tema 163, cuja tese 

foi fixada pelo STF em sede de Repercussão Geral, com trânsito em 

julgado em abril de 2019. Nesse contexto, importante fazer uma breve 

análise do chamado precedente jurisprudencial vinculante, previsto no art. 

927 do Novo Código de Processo Civil. O artigo 927 trouxe uma série de 

parâmetros que devem ser observados por todos os juízes e tribunais em 

suas decisões, referidas situações tratam do que se chama precedente 

vinculante. Nessa perspectiva, há grande tendência doutrinária a entender 

que o rol do artigo 927 do Novo Código de Processo Civil é meramente 

exemplificativo, visto que o precedente passou a ser utilizado para indicar, 

de modo mais amplo, pronunciamentos judiciais que, logo quando são 

emitidos, nascem com a declarada finalidade de servir de parâmetro, de 

vincular decisões judiciais subsequentes, que versem sobre casos em 

que se ponha a mesma questão jurídica. Entendendo que o legislador 

optou pela não taxatividade do artigo 927 do Novo Código de Processo 

Civil, possível concluir que a observância às teses fixadas pelo Supremo 

Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral perfaz um precedente 

vinculante, capaz de ensejar o reconhecimento de tutelas de evidência 

aos casos que versem sobre o tema fixado. Assim, da análise conjunta 

dos artigos 1.030, I, a, e 1.042, do Código de Processo Civil, pode-se 

constatar que o legislador inseriu a necessidade de seguir os precedentes 

criados a partir de julgamentos de Recursos Extraordinários dotados de 

Repercussão Geral. Corroborando este entendimento, o artigo 1.035, § 5º, 

do CPC estabelece que, uma vez reconhecida a existência de 

Repercussão Geral, todos os processos de igual matéria devem ser 

suspensos. Assim, quando decididas as questões constitucionais em 

regime jurídico de Repercussão Geral, os processos sobrestados 

sofrerão o impacto da decisão firmada. Nessa perspectiva, tem-se que as 

decisões em que se reconhece a Repercussão Geral gozam de carga 

vinculativa a ser observada por todos os tribunais e juízes em âmbito 

nacional, daí porque inserida no contexto do art. 311, II, do CPC. Na 

hipótese dos autos, o precedente jurisprudencial vinculante é tratado no 

Tema 163/STF, onde se fixou a seguinte tese jurídica em sede de 

Repercussão Geral: "não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e 

adicional de insalubridade". A tese fixada trouxe em sua ratio decidendi, 

sobejamente, a fundamentação de que a não incidência de contribuição 

previdenciária sobre adicionais e gratificações que não são passíveis de 

incorporação aos proventos de aposentadoria decorre diretamente da 

Constituição Federal, que definiu, no artigo 40, parágrafos 2º e 3º e, no 

artigo 201, parágrafo 11, a base de cálculo da contribuição previdenciária, 

sendo esta os chamados ganhos habituais do servidor. Importante 

destacar que, via de regra, incide contribuição previdenciária sobre 

parcela remuneratória do servidor público, no entanto, no caso de verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria, a contribuição 

previdenciária não poderá incidir, pois, conforme destacado nos artigos 

mencionados da Constituição Federal, a base de cálculo para a incidência 

da contribuição previdenciária são verbas incorporáveis à aposentadoria, 

ou seja, apenas as verbas que o servidor permanecerá recebendo 

quando passar para a inatividade. De fato, não se mostra justo nem 

tampouco razoável admitir que o servidor público tenha que suportar a 

incidência de contribuição previdenciária sobre verbas (remuneratórias ou 

não) que não mais receberá quando se aposentar, sendo tal conclusão a 

única possível diante do nítido caráter retributivo do sistema 

previdenciário, da vedação ao confisco e ao enriquecimento sem causa. 

Oportuno ressaltar que antes mesmo da Suprema Corte “jogar pá de cal” 

no assunto (Tema 163), a jurisprudência pátria já sinalizada pela 

impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária em verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria. A propósito: “DIREITO 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. POLICIAIS 

MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO NA CASA MILITAR. CARÁTER 

TRANSITÓRIO E NATUREZA PROPTER LABOREM. NÃO INCIDÊNCIA DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PORQUANTO NÃO INCORPORÁVEIS 

AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CARÁTER RETRIBUTIVO DO 

SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. A Gratificação de 

Exercício na Casa Militar possui caráter transitório e natureza propter 

laborem, vez que somente é concedida ao militar que exerce atividade 

especial. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre gratificações 

propter laborem, porquanto não incorporáveis aos proventos da 

aposentadoria. A ratio decidendi desta conclusão reside no caráter 

retributivo do sistema previdenciário, que impõe a existência de uma 

relação de proporcionalidade entre a contribuição e os benefícios dela 

decorrentes, sob pena de ofensa, inclusive, ao princípio do não confisco. 

3. Os índices dos consectários legais da condenação podem ser fixados 

pelo Tribunal caso a sentença tenha omissa quanto à matéria, não 

importando em violação ao princípio da congruência. 4. Os juros de mora - 

incidentes a partir do trânsito em julgado da sentença - e a correção 

monetária - incidente a partir da data do pagamento indevido - sobre a 

condenação devem ser calculados com base na Taxa Selic. (TJ-PE - APL: 

5055252 PE, Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de 

Julgamento: 21/08/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

05/09/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

PARCELA REMUNERATÓRIA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. A contribuição previdenciária não incide sobre parcela dos 

vencimentos do servidor que não sejam incorporáveis aos respectivos 

proventos de aposentadoria. 2. Entendimento pacífico dos Tribunais 

Superiores e o do TJPE (Súmula 124). 3. Recurso de apelação ao qual se 

nega provimento por unanimidade dos votos. (TJ-PE - APL: 5070046 PE, 

Relator: Évio Marques da Silva, Data de Julgamento: 02/08/2018, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 15/08/2018)” 

No caso, o pleito é pela aplicação da tese jurídica fixada em sede de 

Repercussão Geral, no Tema 163/STF. Analisando os argumentos 

invocados na peça inicial e prova material arregimentada, entendo 

plenamente satisfeitos os requisitos elencados no art. 311, II, § único, do 

CPC. A evidência do direito é irrefutável, visto que a parte autora trouxe 

aos autos a prova do indevido lançamento de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria do servidor, atraindo a 

incidência da tese firmada no Tema 163/STF, submetido ao regime jurídico 

da Repercussão Geral. Não se pode, de outra via, ignorar que a tutela de 

evidência prescinde da demonstração de urgência (periculum in mora) 

para a sua concessão, de modo que se satisfaz com a comprovação das 

exigências contidas no artigo 311 do CPC. Ante o exposto, porque 

fundada em precedente jurisprudencial vinculante, DEFIRO o pedido de 

tutela de evidência vindicado na petição inicial, para DETERMINAR que o 

requerido se ABSTENHA de cobrar contribuição previdenciária sobre as 

verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores 

filiados ao autor, tais como “terço de férias”, “serviços extraordinários”, 
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“adicional noturno” e “adicional de insalubridade”. Defiro ao requerente os 

benefícios da gratuidade. Ante as peculiaridades da causa, dispenso a 

realização de audiência de conciliação. Cite-se o requerido para 

apresentar contestação, no prazo legal, oportunidade em que deverá ser 

intimado para ciência e cumprimento da presente decisão, sob pena de 

multa. Aportando a resposta, à impugnação, em 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para novas deliberações. Às providências. CÁCERES, 19 de 

dezembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006673-30.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LACERDA CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006673-30.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ROBSON LACERDA CINTRA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS PREVIDENCIÁRIAS C/C PEDIDO 

DE TUTELA DE EVIDÊNCIA OU ALTERNATIVAMENTE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta pelo ROBSON LACERDA CINTRA em face de MT 

PREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA. O Autor é Servidor Público 

Estadual lotado na Secretaria de Estado de Segurança Pública, no qual 

exerce o cargo de Agente do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, 

encontrando-se atualmente lotado na Cadeia Pública de Cáceres/MT. O 

autor alega haver indevida incidência de contribuição previdenciária sobre 

verbas não incorporáveis à aposentadoria dos servidores filiados. O autor 

traz aos autos documentação de servidor sindicalizado comprovando os 

descontos realizados indevidamente. Afirmando a presença dos requisitos 

legais, pugnou pela concessão da tutela de evidência ou tutela de 

urgência. É o breve relato. Fundamento e decido. Prescreve o artigo 311 

do Código de Processo Civil: “Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso 

do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” A concessão da tutela de 

evidência, em caráter liminar, pressupõe a demonstração dos requisitos 

elencados nos itens II e III do art. 311 do CPC, interessando ao exame do 

pleito autoral apenas a hipótese contemplada pelo item II. No caso, tem-se 

hipótese evidente de aplicação da força vinculante dos precedentes 

jurisprudenciais, pois a matéria debatida é tratada no Tema 163, cuja tese 

foi fixada pelo STF em sede de Repercussão Geral, com trânsito em 

julgado em abril de 2019. Nesse contexto, importante fazer uma breve 

análise do chamado precedente jurisprudencial vinculante, previsto no art. 

927 do Novo Código de Processo Civil. O artigo 927 trouxe uma série de 

parâmetros que devem ser observados por todos os juízes e tribunais em 

suas decisões, referidas situações tratam do que se chama precedente 

vinculante. Nessa perspectiva, há grande tendência doutrinária a entender 

que o rol do artigo 927 do Novo Código de Processo Civil é meramente 

exemplificativo, visto que o precedente passou a ser utilizado para indicar, 

de modo mais amplo, pronunciamentos judiciais que, logo quando são 

emitidos, nascem com a declarada finalidade de servir de parâmetro, de 

vincular decisões judiciais subsequentes, que versem sobre casos em 

que se ponha a mesma questão jurídica. Entendendo que o legislador 

optou pela não taxatividade do artigo 927 do Novo Código de Processo 

Civil, possível concluir que a observância às teses fixadas pelo Supremo 

Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral perfaz um precedente 

vinculante, capaz de ensejar o reconhecimento de tutelas de evidência 

aos casos que versem sobre o tema fixado. Assim, da análise conjunta 

dos artigos 1.030, I, a, e 1.042, do Código de Processo Civil, pode-se 

constatar que o legislador inseriu a necessidade de seguir os precedentes 

criados a partir de julgamentos de Recursos Extraordinários dotados de 

Repercussão Geral. Corroborando este entendimento, o artigo 1.035, § 5º, 

do CPC estabelece que, uma vez reconhecida a existência de 

Repercussão Geral, todos os processos de igual matéria devem ser 

suspensos. Assim, quando decididas as questões constitucionais em 

regime jurídico de Repercussão Geral, os processos sobrestados 

sofrerão o impacto da decisão firmada. Nessa perspectiva, tem-se que as 

decisões em que se reconhece a Repercussão Geral gozam de carga 

vinculativa a ser observada por todos os tribunais e juízes em âmbito 

nacional, daí porque inserida no contexto do art. 311, II, do CPC. Na 

hipótese dos autos, o precedente jurisprudencial vinculante é tratado no 

Tema 163/STF, onde se fixou a seguinte tese jurídica em sede de 

Repercussão Geral: "não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e 

adicional de insalubridade". A tese fixada trouxe em sua ratio decidendi, 

sobejamente, a fundamentação de que a não incidência de contribuição 

previdenciária sobre adicionais e gratificações que não são passíveis de 

incorporação aos proventos de aposentadoria decorre diretamente da 

Constituição Federal, que definiu, no artigo 40, parágrafos 2º e 3º e, no 

artigo 201, parágrafo 11, a base de cálculo da contribuição previdenciária, 

sendo esta os chamados ganhos habituais do servidor. Importante 

destacar que, via de regra, incide contribuição previdenciária sobre 

parcela remuneratória do servidor público, no entanto, no caso de verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria, a contribuição 

previdenciária não poderá incidir, pois, conforme destacado nos artigos 

mencionados da Constituição Federal, a base de cálculo para a incidência 

da contribuição previdenciária são verbas incorporáveis à aposentadoria, 

ou seja, apenas as verbas que o servidor permanecerá recebendo 

quando passar para a inatividade. De fato, não se mostra justo nem 

tampouco razoável admitir que o servidor público tenha que suportar a 

incidência de contribuição previdenciária sobre verbas (remuneratórias ou 

não) que não mais receberá quando se aposentar, sendo tal conclusão a 

única possível diante do nítido caráter retributivo do sistema 

previdenciário, da vedação ao confisco e ao enriquecimento sem causa. 

Oportuno ressaltar que antes mesmo da Suprema Corte “jogar pá de cal” 

no assunto (Tema 163), a jurisprudência pátria já sinalizada pela 

impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária em verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria. A propósito: “DIREITO 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. POLICIAIS 

MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO NA CASA MILITAR. CARÁTER 

TRANSITÓRIO E NATUREZA PROPTER LABOREM. NÃO INCIDÊNCIA DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PORQUANTO NÃO INCORPORÁVEIS 

AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CARÁTER RETRIBUTIVO DO 

SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. A Gratificação de 

Exercício na Casa Militar possui caráter transitório e natureza propter 

laborem, vez que somente é concedida ao militar que exerce atividade 

especial. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre gratificações 

propter laborem, porquanto não incorporáveis aos proventos da 

aposentadoria. A ratio decidendi desta conclusão reside no caráter 

retributivo do sistema previdenciário, que impõe a existência de uma 

relação de proporcionalidade entre a contribuição e os benefícios dela 

decorrentes, sob pena de ofensa, inclusive, ao princípio do não confisco. 

3. Os índices dos consectários legais da condenação podem ser fixados 

pelo Tribunal caso a sentença tenha omissa quanto à matéria, não 

importando em violação ao princípio da congruência. 4. Os juros de mora - 

incidentes a partir do trânsito em julgado da sentença - e a correção 

monetária - incidente a partir da data do pagamento indevido - sobre a 

condenação devem ser calculados com base na Taxa Selic. (TJ-PE - APL: 

5055252 PE, Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de 

Julgamento: 21/08/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

05/09/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

PARCELA REMUNERATÓRIA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. A contribuição previdenciária não incide sobre parcela dos 

vencimentos do servidor que não sejam incorporáveis aos respectivos 

proventos de aposentadoria. 2. Entendimento pacífico dos Tribunais 

Superiores e o do TJPE (Súmula 124). 3. Recurso de apelação ao qual se 

nega provimento por unanimidade dos votos. (TJ-PE - APL: 5070046 PE, 
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Relator: Évio Marques da Silva, Data de Julgamento: 02/08/2018, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 15/08/2018)” 

No caso, o pleito é pela aplicação da tese jurídica fixada em sede de 

Repercussão Geral, no Tema 163/STF. Analisando os argumentos 

invocados na peça inicial e prova material arregimentada, entendo 

plenamente satisfeitos os requisitos elencados no art. 311, II, § único, do 

CPC. A evidência do direito é irrefutável, visto que a parte autora trouxe 

aos autos a prova do indevido lançamento de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria do servidor, atraindo a 

incidência da tese firmada no Tema 163/STF, submetido ao regime jurídico 

da Repercussão Geral. Não se pode, de outra via, ignorar que a tutela de 

evidência prescinde da demonstração de urgência (periculum in mora) 

para a sua concessão, de modo que se satisfaz com a comprovação das 

exigências contidas no artigo 311 do CPC. Ante o exposto, porque 

fundada em precedente jurisprudencial vinculante, DEFIRO o pedido de 

tutela de evidência vindicado na petição inicial, para DETERMINAR que o 

requerido se ABSTENHA de cobrar contribuição previdenciária sobre as 

verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores 

filiados ao autor, tais como “terço de férias”, “serviços extraordinários”, 

“adicional noturno” e “adicional de insalubridade”. Defiro ao requerente os 

benefícios da gratuidade. Ante as peculiaridades da causa, dispenso a 

realização de audiência de conciliação. Cite-se o requerido para 

apresentar contestação, no prazo legal, oportunidade em que deverá ser 

intimado para ciência e cumprimento da presente decisão, sob pena de 

multa. Aportando a resposta, à impugnação, em 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para novas deliberações. Às providências. CÁCERES, 19 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006674-15.2019.8.11.0006. REQUERENTE: RODIMAR JOAO FERREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

PREVIDENCIÁRIAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA OU 

ALTERNATIVAMENTE TUTELA DE URGÊNCIA proposta pelo RODIMAR 

JOÃO FERREIRA DA SILVA em face de MT PREV – MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA. O Autor é Servidor Público Estadual lotado na Secretaria de 

Estado de Segurança Pública, no qual exerce o cargo de Agente do 

Sistema Penitenciário de Mato Grosso, encontrando-se atualmente lotado 

na Cadeia Pública de Cáceres/MT. O autor alega haver indevida incidência 

de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis à 

aposentadoria dos servidores filiados. O autor traz aos autos 

documentação de servidor sindicalizado comprovando os descontos 

realizados indevidamente. Afirmando a presença dos requisitos legais, 

pugnou pela concessão da tutela de evidência ou tutela de urgência. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Prescreve o artigo 311 do Código de 

Processo Civil: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” A concessão da tutela de 

evidência, em caráter liminar, pressupõe a demonstração dos requisitos 

elencados nos itens II e III do art. 311 do CPC, interessando ao exame do 

pleito autoral apenas a hipótese contemplada pelo item II. No caso, tem-se 

hipótese evidente de aplicação da força vinculante dos precedentes 

jurisprudenciais, pois a matéria debatida é tratada no Tema 163, cuja tese 

foi fixada pelo STF em sede de Repercussão Geral, com trânsito em 

julgado em abril de 2019. Nesse contexto, importante fazer uma breve 

análise do chamado precedente jurisprudencial vinculante, previsto no art. 

927 do Novo Código de Processo Civil. O artigo 927 trouxe uma série de 

parâmetros que devem ser observados por todos os juízes e tribunais em 

suas decisões, referidas situações tratam do que se chama precedente 

vinculante. Nessa perspectiva, há grande tendência doutrinária a entender 

que o rol do artigo 927 do Novo Código de Processo Civil é meramente 

exemplificativo, visto que o precedente passou a ser utilizado para indicar, 

de modo mais amplo, pronunciamentos judiciais que, logo quando são 

emitidos, nascem com a declarada finalidade de servir de parâmetro, de 

vincular decisões judiciais subsequentes, que versem sobre casos em 

que se ponha a mesma questão jurídica. Entendendo que o legislador 

optou pela não taxatividade do artigo 927 do Novo Código de Processo 

Civil, possível concluir que a observância às teses fixadas pelo Supremo 

Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral perfaz um precedente 

vinculante, capaz de ensejar o reconhecimento de tutelas de evidência 

aos casos que versem sobre o tema fixado. Assim, da análise conjunta 

dos artigos 1.030, I, a, e 1.042, do Código de Processo Civil, pode-se 

constatar que o legislador inseriu a necessidade de seguir os precedentes 

criados a partir de julgamentos de Recursos Extraordinários dotados de 

Repercussão Geral. Corroborando este entendimento, o artigo 1.035, § 5º, 

do CPC estabelece que, uma vez reconhecida a existência de 

Repercussão Geral, todos os processos de igual matéria devem ser 

suspensos. Assim, quando decididas as questões constitucionais em 

regime jurídico de Repercussão Geral, os processos sobrestados 

sofrerão o impacto da decisão firmada. Nessa perspectiva, tem-se que as 

decisões em que se reconhece a Repercussão Geral gozam de carga 

vinculativa a ser observada por todos os tribunais e juízes em âmbito 

nacional, daí porque inserida no contexto do art. 311, II, do CPC. Na 

hipótese dos autos, o precedente jurisprudencial vinculante é tratado no 

Tema 163/STF, onde se fixou a seguinte tese jurídica em sede de 

Repercussão Geral: "não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e 

adicional de insalubridade". A tese fixada trouxe em sua ratio decidendi, 

sobejamente, a fundamentação de que a não incidência de contribuição 

previdenciária sobre adicionais e gratificações que não são passíveis de 

incorporação aos proventos de aposentadoria decorre diretamente da 

Constituição Federal, que definiu, no artigo 40, parágrafos 2º e 3º e, no 

artigo 201, parágrafo 11, a base de cálculo da contribuição previdenciária, 

sendo esta os chamados ganhos habituais do servidor. Importante 

destacar que, via de regra, incide contribuição previdenciária sobre 

parcela remuneratória do servidor público, no entanto, no caso de verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria, a contribuição 

previdenciária não poderá incidir, pois, conforme destacado nos artigos 

mencionados da Constituição Federal, a base de cálculo para a incidência 

da contribuição previdenciária são verbas incorporáveis à aposentadoria, 

ou seja, apenas as verbas que o servidor permanecerá recebendo 

quando passar para a inatividade. De fato, não se mostra justo nem 

tampouco razoável admitir que o servidor público tenha que suportar a 

incidência de contribuição previdenciária sobre verbas (remuneratórias ou 

não) que não mais receberá quando se aposentar, sendo tal conclusão a 

única possível diante do nítido caráter retributivo do sistema 

previdenciário, da vedação ao confisco e ao enriquecimento sem causa. 

Oportuno ressaltar que antes mesmo da Suprema Corte “jogar pá de cal” 

no assunto (Tema 163), a jurisprudência pátria já sinalizada pela 

impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária em verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria. A propósito: “DIREITO 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. POLICIAIS 

MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO NA CASA MILITAR. CARÁTER 

TRANSITÓRIO E NATUREZA PROPTER LABOREM. NÃO INCIDÊNCIA DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PORQUANTO NÃO INCORPORÁVEIS 

AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CARÁTER RETRIBUTIVO DO 

SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. A Gratificação de 

Exercício na Casa Militar possui caráter transitório e natureza propter 

laborem, vez que somente é concedida ao militar que exerce atividade 

especial. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre gratificações 

propter laborem, porquanto não incorporáveis aos proventos da 

aposentadoria. A ratio decidendi desta conclusão reside no caráter 
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retributivo do sistema previdenciário, que impõe a existência de uma 

relação de proporcionalidade entre a contribuição e os benefícios dela 

decorrentes, sob pena de ofensa, inclusive, ao princípio do não confisco. 

3. Os índices dos consectários legais da condenação podem ser fixados 

pelo Tribunal caso a sentença tenha omissa quanto à matéria, não 

importando em violação ao princípio da congruência. 4. Os juros de mora - 

incidentes a partir do trânsito em julgado da sentença - e a correção 

monetária - incidente a partir da data do pagamento indevido - sobre a 

condenação devem ser calculados com base na Taxa Selic. (TJ-PE - APL: 

5055252 PE, Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de 

Julgamento: 21/08/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

05/09/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

PARCELA REMUNERATÓRIA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. A contribuição previdenciária não incide sobre parcela dos 

vencimentos do servidor que não sejam incorporáveis aos respectivos 

proventos de aposentadoria. 2. Entendimento pacífico dos Tribunais 

Superiores e o do TJPE (Súmula 124). 3. Recurso de apelação ao qual se 

nega provimento por unanimidade dos votos. (TJ-PE - APL: 5070046 PE, 

Relator: Évio Marques da Silva, Data de Julgamento: 02/08/2018, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 15/08/2018)” 

No caso, o pleito é pela aplicação da tese jurídica fixada em sede de 

Repercussão Geral, no Tema 163/STF. Analisando os argumentos 

invocados na peça inicial e prova material arregimentada, entendo 

plenamente satisfeitos os requisitos elencados no art. 311, II, § único, do 

CPC. A evidência do direito é irrefutável, visto que a parte autora trouxe 

aos autos a prova do indevido lançamento de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria do servidor, atraindo a 

incidência da tese firmada no Tema 163/STF, submetido ao regime jurídico 

da Repercussão Geral. Não se pode, de outra via, ignorar que a tutela de 

evidência prescinde da demonstração de urgência (periculum in mora) 

para a sua concessão, de modo que se satisfaz com a comprovação das 

exigências contidas no artigo 311 do CPC. Ante o exposto, porque 

fundada em precedente jurisprudencial vinculante, DEFIRO o pedido de 

tutela de evidência vindicado na petição inicial, para DETERMINAR que o 

requerido se ABSTENHA de cobrar contribuição previdenciária sobre as 

verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores 

filiados ao autor, tais como “terço de férias”, “serviços extraordinários”, 

“adicional noturno” e “adicional de insalubridade”. Defiro ao requerente os 

benefícios da gratuidade. Ante as peculiaridades da causa, dispenso a 

realização de audiência de conciliação. Cite-se o requerido para 

apresentar contestação, no prazo legal, oportunidade em que deverá ser 

intimado para ciência e cumprimento da presente decisão, sob pena de 

multa. Aportando a resposta, à impugnação, em 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para novas deliberações. Às providências. CÁCERES, 19 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005685-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER RIBEIRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005685-09.2019.8.11.0006. REQUERENTE: FAGNER RIBEIRO DA CRUZ 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por 

FAGNER RIBEIRO DA CRUZ em desfavor de BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando que ao se 

deslocar até a concessionária “Cometa Moto Center” para efetuar o 

financiamento da motocicleta escolhida na concessionaria tomou 

conhecimento que seu nome estava incluso na dívida ativa, bem como 

constatou que uma das dívidas já havia sido até mesmo protestada, e por 

este motivo não conseguiria realizar o financiamento da motocicleta. 

Concedida a liminar nos termos pretendidos pela parte autora ID 24656066. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. A reclamada arguiu preliminar de Ilegitimidade Passiva, sob os 

argumentos de que não seria de sua responsabilidade a efetivação da 

transferência de propriedade do veículo. Entretanto, constata-se que o 

veículo que gerou os débitos estava alienado a requerida, fato que por si 

só já demonstra sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação, 

pois como é sabido a restrição de alienação fiduciária constante no 

documento do veículo faz com que a Requerida torne a legitima 

proprietária do bem, logo constando a restrição no documento do veículo 

não poderia qualquer pessoa realizar a transferência sem previa 

autorização da mesma. Pelo exposto, REJEITO a preliminar ventilada pela 

reclamada. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Temos que a conduta da Reclamada, sem 

dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus 

clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, 

evitando que o nome do autor fosse protestado. O autor não pode ser 

prejudicado pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na 

prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela 

própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. Considerando o transtorno sofrido pela parte 

Reclamante ao se deparar com a cobrança indevida e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Em relação à fixação do “quantum” relativo 

aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. Assim, sopesando tais critérios, 

aliados ao valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar 

a indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) Confirmar a liminar deferida; b) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 
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do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 27 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001814-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE LEITE DA COSTA BARROS (REQUERENTE)

LUCIANO BARBOSA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001814-05.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que sofreu 

abalo em sua honra ante a falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Afirmam os reclamantes que adquiriram passagens aéreas 

para voo com saída de Cuiabá/MT e destino São Paulo/SP, no dia 08 de 

dezembro de 2017, e outro no mesmo dia, com saída de São Paulo/SP e 

destino Ribeirão Preto/SP, cada uma no valor de 9.000 pontos múltiplos + 

taxa de embarque de R$ 29,90 (vinte nove reais e noventa centavos). 

Sustentam ainda que ao chegarem em São Paulo para pegarem o segundo 

voo foram informados que não poderiam embarcar pois suas passagens 

para o voo São Paulo – Ribeirão Preto havia sido cancelado, com a 

justificativa que as taxas de embarque não haviam sido debitadas no 

cartão de crédito, o que cancelou a passagem dos mesmos. Afirmam 

ainda que precisaram adquirir novas passagens por um erro por parte da 

reclamada, já que as taxas de embarque foram devidamente debitadas no 

cartão de crédito, quando da compra das passagens, não havendo 

nenhuma justificativa plausível para o cancelamento da passagem 

comprada. A reclamada alega que o cancelamento do serviço se deu 

devido a um problema no sistema da requerida que cancelou as 

passagens da parte autora, mas que o erro foi sanado com a emissão de 

nova passagem e seu embarque de retorno ao destino, sustentando a 

exclusão de responsabilidade. Da análise dos autos, verifica-se através 

dos documentos juntados, que as passagens compradas foram 

canceladas sem justificativa plausível, bem como, sem nenhuma 

comprovação de ocorrência de caso fortuito ou força maior, comprovando 

assim a falha na prestação do serviço da reclamada, que por conta de um 

erro cancelou duas passagens. A responsabilidade da reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve 

falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada agiu com 

negligência, já que as taxas e valores foram devidamente debitados do 

cartão de credito da autora, as passagens confirmadas, e no momento do 

embarque encontravam-se canceladas, sem qualquer justificativa 

plausível. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante 

os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da 

falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

para cada um dos autores . Pelo exposto, julgo procedente em parte a 

pretensão formulada na inicial, para: 1) restituir a parte reclamante o total 

de 18.000 (dezoito mil) pontos múltiplos e R$ 59,80 (cinquenta e nove reais 

e oitenta centavos) na forma simples, a título de danos materiais, 

corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora simples de 1% a.m., 

contados do evento danoso (súmula 43/STJ). 2) condenar a reclamada a 

pagar a cada um dos reclamante, a título de danos morais, o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 31 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1000873-92.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. Z. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILDO CAPELETO OAB - MT0007288S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000873-92.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): DAISE PEREIRA ORMOND REU: NICOLA CASSANI ZULI Vistos 

etc. Defiro a cota ministerial de id. 21254891. Indefiro o pedido de prisão 

civil do executado formulado no id. 13095341. Intime-se a exequente para 

indicar as medidas expropriatórias que pretende ver adotadas. Remeta-se 

o presente feito ao CEJUSC, para que, redesigne audiência de 

conciliação/mediação de acordo com a pauta do conciliador. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Diamantino, 12 de fevereiro de 
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2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000873-92.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. Z. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILDO CAPELETO OAB - MT0007288S (ADVOGADO(A))

 

Intimação das Partes na pessoa de seus Advogados para que fiquem 

cientes e compareçam na AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o 

DIA 27 DE ABRIL DE 2020, ÀS 13:00 HORAS, FÓRUM COMARCA DE 

DIAMANTINO - MT.

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

Processo Número: 1000264-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERNANDES BALIEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Edinei Rodrigues Constantino (REU)

 

Intimação da Parte autora para que apresente no prazo legal, 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO de ID 16093368.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001302-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES CHRISTOFOLLI PARISENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUES MAIMONI OAB - MT2772-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

DIAMANTINO 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO AVENIDA DES JOSÉ 

FERREIRA MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - SENTENÇA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉ LUCIANO COSTA 

GAHYVA PROCESSO n. 1001302-25.2018.8.11.0005 Valor da causa: R$ 

12.174,03 ESPÉCIE: [Consórcio]->ALVARÁ JUDICIAL (1295) POLO ATIVO: 

Nome: MARINES CHRISTOFOLLI PARISENTI Endereço: Rua das Palmeiras,, 

1662, Nova Diamantino, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 POLO 

PASSIVO: Nome: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Endereço: RUA VINTE E CINCO DE DEZEMBRO, 363, ESTÂNCIA PINHAIS, 

PINHAIS - PR - CEP: 83323-140 Senhor(a): CONSEG ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria da 

sentença proferida nos autos acima mencionados, vinculada à esta 

missiva e disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas abaixo. 

ADVERTÊNCIA: Cabe aos herdeiros no prazo legal: 1. Arguir erros, 

omissões e sonegação de bens. 2. Reclamar contra a nomeação do 

inventariante.3. Contestar a qualidade de quem foi incluído no título de 

herdeiro (Art. 627, do CPC). DIAMANTINO, 17 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000123-56.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BARBOSA BARROS (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado: 

Localidade: BAIRRO NOVO DIAMANTINO, DIAMANTINO/MT Finalidade da 

Diligência: INTIMAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000133-32.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (REU)

 

Intimo a (o) patrono do Autor para manifestar acerca da Certidão do Oficial 

de Justiça

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001653-32.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

U. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT11861-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE FREIRE TEIXEIRA OAB - MT15662-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001653-32.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: UZIAS MAXIMO DOS SANTOS REQUERIDO: TATIANE 

SPIGIORIN Vistos, etc. Defiro o pedido de id. 17028894. Intime-se a parte 

requerida para especificar as provas que pretende produzir, no prazo 

legal. Após, voltem os autos conclusos. Às providências. Diamantino, 13 

de fevereiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000082-21.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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WALLISON GOMES DA SILVA (TESTEMUNHA)

MARCELO RODRIGO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 - CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000082-21.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO OAB - MS7684-O (ADVOGADO(A))

DANIELA VOLPE GIL SANCANA OAB - MT11281-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WALLISON GOMES DA SILVA (TESTEMUNHA)

MARCELO RODRIGO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000082-21.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: TB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME REQUERIDO: 

ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA S.A. Vistos etc. DESIGNO a audiência 

para o dia 01 de abril de 2020, às 14:00 horas. Informe o Juízo Deprecado 

com a máxima URGÊNCIA. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 28 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001417-12.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO LOPES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a patrona do Autor para querendo impugnar a Contestação 

apresentada

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-42.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO TIECHER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT15380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S.A (REQUERIDO)

 

Intimação para a parte autora através da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso, acerca da designação de audiência de Conciliação para o 

dia 25/03/2019 às 10hs30min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª 

Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-68.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO FLORENCIO BISPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

PROCESSO n. 1000247-68.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:GONCALO 

FLORENCIO BISPO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO CESAR 

ESPIRITO SANTO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/04/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-42.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO TIECHER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT15380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S.A (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 25/03/2020 às 10hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000244-16.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVA FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERPETUA DIAS SOARES (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 25/03/2020 às 10hs45min, a ser realizada na sala 

de Conciliação da 2ª Vara (Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum da Comarca de 

Diamantino-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-68.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO FLORENCIO BISPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 01/04/2020 às 09hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000233-84.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

E S VERONEZE & VERONEZE LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR MESQUITA LEITE GARCIA MARQUES OAB - 029.166.191-27 

(REPRESENTANTE)

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REU)

AMERICAN CORPORATION DO BRASIL LTDA - ME (REU)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 01/04/2020 às 09hs45min, a ser realizada na sala 

de Conciliação da 2ª Vara (Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum da Comarca de 

Diamantino-MT.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-68.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO FLORENCIO BISPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000247-68.2020.8.11.0005. AUTOR: GONCALO FLORENCIO BISPO REU: 

BANCO BRADESCO SA, ACE SEGURADORA S.A. Vistos, etc. I. Dispõe o 

artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que se 

encontram presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela de 

urgência perquirida, senão vejamos: A probabilidade do direito está 

consubstanciada através dos extratos bancários anexados pela parte 

autora na inicial, que demonstram que a ré está realizando descontos na 

conta corrente do autor referentes a um seguro que alega não ter 

contratado, fato este que deverá ser levando em consideração até a 

contestação da ré. O perigo da demora, por outro lado, é evidente, pois, 

no caso, a parte autora está sendo cobrada por serviços que alega não 

ter contratado, o que poderá acarretar prejuízos financeiros, bem como 

comprometer a sua subsistência. Somado a isso, não há risco de 

irreversibilidade na medida, uma vez que caso fique demonstrado durante 

a instrução processual que o autor contratou o seguro, a ré poderá voltar 

a efetuar as cobranças. Em razão do exposto, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do 

CPC e, em consequência, determino: 1 - Seja notificada a requerida para 

que se abstenha de realizar os descontos na conta da parte autora 

(agência 1586, conta corrente 2.329-9) quanto aos serviços de seguro, 

no prazo de 24h, sob pena de multa diária pelo não cumprimento no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, o que faço 

com fundamento no art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. 3 - DEFIRO ainda o pedido de justiça gratuita. 4 - Sem 

prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos 

desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à 

audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando 

que poderá ser assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita 

até 05 (cinco) dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de 

presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 5 - 

INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. 6 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 

data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001232-71.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001232-71.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ODAIR JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que 

dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000233-84.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

E S VERONEZE & VERONEZE LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR MESQUITA LEITE GARCIA MARQUES OAB - 029.166.191-27 

(REPRESENTANTE)

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REU)

AMERICAN CORPORATION DO BRASIL LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000233-84.2020.8.11.0005. AUTOR: E S VERONEZE & VERONEZE LTDA 

- EPP REPRESENTANTE: IGOR MESQUITA LEITE GARCIA MARQUES REU: 

AMERICAN CORPORATION DO BRASIL LTDA - ME, CONFEDERACAO 

NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). O autor narra na inicial que no final do ano de 2019 teve 

um cheque devolvido por insuficiência de saldo, no entanto, efetuou o 

pagamento do título e até então a requerida não devolveu o título pago, 

inclusive, teve seu nome protestado, o que está lhe acarretando diversos 

prejuízos. Em análise dos autos, verifica-se que estão presentes os 

requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. A 

probabilidade do direito encontra-se consubstanciada através dos 

documentos juntados aos autos, especialmente pelos prints de Whatsapp 

que demonstram que o autor teve um cheque devolvido por insuficiência 

de saldo, entretanto, efetuou o pagamento, conforme comprovante de id. 

29216249 - Pág. 2, e não teve o título devolvido para as devidas baixas 

junto ao Banco. Assim, considerando que o título foi devidamente quitado, 

não há justificativa plausível para a sua retenção pela requerida, bem 

como para a manutenção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. Por consequência, o perigo de dano também é evidente, pois no 

caso o autor é comerciante, já que exerce a função de farmacêutico nesta 

urbe e necessita de crédito para realizar compras para o abastecimento 

do comércio, sem mencionar os demais efeitos da negativação junto aos 
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órgãos de proteção ao crédito. Ademais, não há qualquer perigo de 

irreversibilidade no deferimento do provimento antecipado, uma vez que o 

título já foi pago. Posto isso, defiro a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino: 1 - Seja notificada a requerida para que realize a baixa do nome 

do autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como junto ao BACEN, 

referente ao cheque objeto da ação, no prazo impreterível de 24h, sob 

pena de multa diária em caso de descumprimento no valor de R$ 100,00 

(cem reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias. 2 - Sem prejuízo das 

providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, 

INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser 

assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) 

dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 3 - INTIME-SE a parte 

reclamante da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. 4 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Portaria

PORTARIA referente ao período de Carnaval 2020.

A Excelentíssima Senhora Doutora Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado, Juíza de Direito da Primeira Vara Cível e da Infância e Juventude 

da Comarca de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a apresentação, entrada e 

permanência de crianças e adolescentes em bailes, festas, boates, bares, 

clubes dançantes, escolas de samba, blocos, ranchos ou similares e 

congêneres, durante o período de festividades carnavalescas,

CONSIDERANDO a necessidade de coibir a venda e distribuição gratuita 

de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes,

CONSIDERANDO a necessidade de prevenir e coibir a prostituição 

infanto-juvenil, assim como zelar pelo bem estar das crianças e dos 

adolescentes,

OBJETIVANDO a uniformização da disciplina sobre o ingresso e 

participação de crianças e adolescentes nestes eventos nos termos do 

artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei nº 8.069, de 

13.07.90,

RESOLVE:

Editar a presente Portaria, com as seguintes determinações relativas ao 

período de CARNAVAL 2020:

Art. 1º. Em hipótese alguma, crianças ou adolescentes poderão participar 

dos blocos de carnaval, escolas de samba e similares, dos quais 

participarão, portanto, apenas os maiores de 18 (dezoito) anos.

 Parágrafo 1º. Excepciona-se à regra disposta no caput deste artigo, a 

participação dos adolescentes, com idade entre 16 (dezesseis) e 18 

(dezoito) anos, do desfile dos blocos, que se realizará na segunda-feira, 

dia 24/02/2020, às 23h00min, os quais deverão, obrigatoriamente, estar 

acompanhados dos pais ou responsável.

Parágrafo 2º. Para o fim de assegurar o cumprimento dessa regra, fica 

estabelecido que os blocos de carnaval deverão se concentrar para o 

ESQUENTA APENAS no local próprio destinado pela Prefeitura Municipal a 

este fim, qual seja, Avenida São Paulo, na Praça de Eventos deste 

Município de Primavera do Leste.

 Parágrafo 3º. Menores com idade igual ou superior a 12 (doze) anos 

poderão permanecer nos eventos noturnos nos locais a que se refere o 

parágrafo anterior como espectadores, desde que acompanhados dos 

pais ou de pessoas com mais de 18 (dezoito) anos de idade, esta última 

autorizada ou abonada pelos pais ou responsável legal do adolescente. 

Será expedida uma autorização escrita e específica dos pais ou 

responsável legal, mencionando-se a pessoa maior de 18 (dezoito) anos 

de idade que acompanhará o adolescente no evento, observando-se 

ainda o reconhecimento da firma no instrumento de autorização.

Art. 2º. As crianças - pessoas com idade inferior a 12 (doze) anos de 

idade - não poderão, em hipótese alguma, participar dos bailes noturnos 

de carnaval, ainda que acompanhados dos pais ou representantes legais.

Art. 3º. Fica autorizada a realização de matinês ou vesperais, com início 

às 15h e término às 18h30min, reservada a festa vespertina para crianças 

e adolescentes com idade até 16 (dezesseis) anos incompletos, adotando 

os organizadores do evento as medidas consentâneas tendo em vista a 

compleição dos participantes, se for o caso e as circunstâncias exigirem

 Art. 4º. Deverá ser observado, de forma geral, o disposto no art. 81 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente a proibição de venda 

ou distribuição gratuita de bebidas alcoólicas aos menores, bem como a 

venda de produtos cujos componentes possa causar dependência física 

ou psíquica, ainda que por utilização diversa da prevista, mas indevida, 

devendo os responsáveis pelo evento, observar as regras inerentes aos 

bons costumes, bem como, especificamente quanto à participação das 

crianças em matinês, proibição total de uso de trajes que as exponham de 

forma imoral e inadequada em público

Art. 5º. Os Agentes da Infância deste Juízo, a par de observar a regra 

prevista no artigo anterior usando seu bom senso, deverão fiscalizar tanto 

as matines quanto os demais eventos carnavalescos à luz das 

disposições constantes desta Portaria, da Portaria 01/2019 deste Juízo e 

da Lei 8069/90.

Art. 6º. Para fins de fiscalização das regras ora estabelecidas, fica 

DETERMINADA por este Juízo a exigência de apresentação de documento 

de identidade com foto por todas as pessoas que ingressarem nos 

eventos programados para este carnaval, pelos fiscais existentes nos 

acessos ao local, sob pena de, em se constatando o descumprimento 

desta ordem, responsabilidade administrativa e criminal dos 

organizadores.

Art. 7º. A exigência de apresentação de documento de identidade com 

foto fica DETERMINADA igualmente para todos os proprietários de 

barracas/bares onde haja comercialização de bebidas alcóolicas, os quais 

deverão ser orientados pelos organizadores dos eventos de carnaval 

neste sentido. Os Agentes da Infância deste Juízo deverão fiscalizar de 

forma rigorosa o atendimento dessa disposição, autuando eventuais 

infratores e inclusive determinando o fechamento de barraca/bar em que 

haja o deliberado descumprimento desta ordem. Deverão autuar ainda 

maiores de idade que eventualmente entreguem bebidas alcoólicas a 

adolescentes.

 Art. 8º. Os locais destinados aos eventos deverão manter afixados em 

lugar visível uma cópia de documento hábil de licença e ou autorização do 

Corpo de Bombeiros e da Prefeitura quanto à segurança do prédio onde 

serão realizados os eventos festivos, assim como as demais autorizações 

exigidas pelo Poder Público.

Art. 9º. Dos autos de infração registrados em virtude de eventuais 

descumprimentos às disposições contidas nesta Portaria deverão os 

supostos infratores ser intimados, no ato da noticiada violação, a respeito 

do prazo de defesa (10 dias) para o interessado.

Art. 10º. Esta Portaria não regula a frequência de pessoas com idade igual 

ou superior a 18 (dezoito) anos nos eventos carnavalescos locais.

Art. 11º. Os menores de 18 (dezoito) anos em situação irregular nos 

eventos serão retirados e imediatamente entregues aos pais ou 

responsáveis ou, se necessário, recolhidos às instituições próprias, de 

acordo com a determinação judicial deste Juízo, sem prejuízo da 

responsabilidade civil, administrativa ou penal, dos estabelecimentos, 

clubes e dos pais.

Art. 12º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as anteriores.

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

 Remeta-se cópia desse expediente à E. Corregedoria-Geral da Justiça, ao 

Membro do Ministério Público que oficia perante a Vara da Infância e 

Juventude, à Secretaria Municipal pertinente, a todos a quem possa 

interessar para conhecimento, à Imprensa local para divulgação, aos 

Agentes da Infância e Juventude desta Vara, Conselho Tutelar, às Polícias 

Civis e Militares desta Comarca para fiscalização e cumprimento da 

presente Portaria.

Primavera do Leste/MT, 14 de fevereiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito

 

Intimação

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

Processo Número: 1006564-20.2019.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

F. C. M. D. C. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SILVA DOS SANTOS OAB - MT22225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. D. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 02/03/2020 às 15h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

Primavera do Leste - MT, 27 de novembro de 2019. DOCUMENTO 

ASSINADO DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede 

do Juízo e informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: 

(66) 3500-1100.

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

Processo Número: 1004893-59.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEIA LOURENCO DOS SANTOS OAB - RO8374 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. P. M. (REU)

L. P. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004893-59.2019.8.11.0037.s AUTOR(A): DANIEL MAKOSKI REU: 

LUCIENE PEREIRA, H. P. M. “Vistos. Tendo em vista o pedido formulado 

pela parte ré através da Defensoria Pública, no qual requer o 

arquivamento do feito em razão do não comparecimento da parte autora 

para esta audiência e levando-se em conta que a parte autora foi 

devidamente intimada através de advogado, mas deixou de comparecer ao 

ato sem qualquer justificativa, acolho o pedido formulado e, no termos da 

Lei de Alimentos, determino o arquivamento deste processo, 

observando-se as cautelas de praxe. Intime-se a parte autora. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004041-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. D. (TESTEMUNHA)

A. V. R. (TESTEMUNHA)

J. P. D. B. (REQUERENTE)

M. M. P. D. B. (REQUERENTE)

M. D. S. G. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. B. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, através de sua advogada constituída ante a 

tentativa infrutífera em localizar a requerida.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002453-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO NOMINATO IGLESIAS OAB - MT23384/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. A. R. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002453-90.2019.8.11.0037.s EXEQUENTE: ROSANA SOUZA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: PAULO ALMEIDA ROCHA Vistos etc. 

Considerando que a exequente concordou com a proposta de acordo 

apresentada pelo executado, HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão. 

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, face 

a gratuidade da Justiça. Defiro o pedido de suspensão do feito, conforme 

requerido. Decorrido o prazo para a quitação do acordo, sem que tenha 

sido noticiado o inadimplemento, tendo a transação efeito de sentença 

entre as partes, desde já, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil 

e determino o arquivamento com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste, 17/02/2020. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1006564-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. M. D. C. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SILVA DOS SANTOS OAB - MT22225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. D. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 02/03/2020 às 15h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

Primavera do Leste - MT, 27 de novembro de 2019. DOCUMENTO 

ASSINADO DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede 

do Juízo e informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: 

(66) 3500-1100.

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

Processo Número: 1006564-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. M. D. C. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SILVA DOS SANTOS OAB - MT22225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. D. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006564-20.2019.8.11.0037. AUTOR(A): FABIANA CRISTINA MURTA DA 

CRUZ MATA REU: WALLISON SANTOS DIAS Vistos etc. Homologo a 

desistência da ação manifestada pela autora no ID Num. 27244060 - Pág. 

1/2. Consequentemente, julgo extinto o processo e determino o seu 

arquivamento. Ciência às partes e ao Ministério Público. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 17/02/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005810-78.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ANTONIO LAZAROTO (INVENTARIANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

FLORINDO ANTONIO LAZAROTTO (ESPÓLIO)

Outros Interessados:
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VERISSIMA MARIA LAZAROTTO (HERDEIRO)

OLIMPIA TEREZINHA SCHAFFER (HERDEIRO)

ISAIRA MARIA TAFAREL (HERDEIRO)

SONIA SALETE LAZAROTTO RECK (HERDEIRO)

CARMEN EURICA LAZAROTTO SIROTENCO (HERDEIRO)

GENI LUCIA LAZAROTTO PANSERA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005810-78.2019.8.11.0037.s INVENTARIANTE: ANDRE ANTONIO 

LAZAROTO REQUERIDO: ESTE JUÍZO ESPÓLIO: FLORINDO ANTONIO 

LAZAROTTO Vistos etc. Considerando que na data designada para a 

realização da audiência, esta magistrada estará afastada de suas 

funções jurisdicionais perante a 1ª Vara Cível, devidamente autorizada, 

determino que o ato seja presidido pelo mediador Cosme e pela assessoria 

dessa magistrada com a finalidade de aproveitar os atos de comunicação 

já consolidados e oportunizar às partes a solução consensual da 

demanda. Havendo composição, lavre-se termo de acordo. Não havendo 

acordo, ou não estando todos presentes ou representados, determino a 

redesignação do ato a fim de que esta magistrada possa empreender 

pessoalmente os esforços da resolução da demanda. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 17/02/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005802-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA VIRGEM DOS SANTOS REIS (INVENTARIANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005802-04.2019.8.11.0037.s INVENTARIANTE: NEUZA VIRGEM DOS 

SANTOS REIS REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos etc. Considerando que na 

data designada para a realização da audiência, esta magistrada estará 

afastada de suas funções jurisdicionais perante a 1ª Vara Cível, 

devidamente autorizada, determino que o ato seja presidido pelo mediador 

Cosme e pela assessoria dessa magistrada com a finalidade de aproveitar 

os atos de comunicação já consolidados e oportunizar às partes a 

solução consensual da demanda. Havendo composição, lavre-se termo de 

acordo. Não havendo acordo, ou não estando todos presentes ou 

representados, determino a redesignação do ato a fim de que esta 

magistrada possa empreender pessoalmente os esforços da resolução da 

demanda. Cumpra-se. Primavera do Leste, 17/02/2020. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000361-08.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRONII KILIN (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIODOR KILIN (DE CUJUS)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000361-08.2020.8.11.0037.s 

INVENTARIANTE: SAFRONII KILIN DE CUJUS: DIODOR KILIN Vistos etc. 

RECEBO a inicial, vez que preenche os requisitos legais previstos no art. 

319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do 

mesmo diploma legal, estando recolhidas as custas e taxas devidas. 

NOMEIO inventariante o requerente Safroni Kilin, que deverá prestar 

compromisso em 05 (cinco) dias. Expeça-se termo de responsabilidade de 

inventariante. INTIME-SE a inventariante para apresentar as primeiras 

declarações, no prazo de 20 dias, com as informações pertinentes, 

expressas no art. 620, do CPC. Determino que o inventariante, no prazo 

das primeiras declarações: a) junte ao feito as certidões negativas 

expedidas pelas Fazendas Pública Municipal, Estadual (PGE e SEFAZ) e 

Federal. b) Citem-se os herdeiros maiores e capazes para que se 

manifestem sobe as primeiras declarações, com os endereços que serão 

fornecidos nas mesmas. Após, conclusos para maiores deliberações. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Primavera do Leste, 

17/02/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005621-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES BEZERRA DE LIMA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DANIEL DOS SANTOS (DE CUJUS)

Outros Interessados:

ANGREIDE GETULIA DOS SANTOS (HERDEIRO)

MARINETE GETULIA DOS SANTOS (HERDEIRO)

WILLIANSMAR DOS SANTOS (HERDEIRO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005621-03.2019.8.11.0037.s INVENTARIANTE: MARIA INES BEZERRA DE 

LIMA DE CUJUS: JOSE CARLOS DANIEL DOS SANTOS “Vistos etc. 

Verifico que as partes são capazes e concordes acerca do plano 

apresentado, tratando-se, portanto, de Ação de Arrolamento Sumário, nos 

termos do art. 659, do CPC, razão pela qual, defiro a conversão requerida 

pelas partes acima. Havendo, portanto, acordo total entre as partes 

capazes, com a comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens 

do espólio e às suas rendas, homologo por sentença, para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos, a partilha dos bens deixados por José 

Carlos Daniel dos Santos, conforme ora estabelecido pelas partes, salvo 

erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros e, sobretudo, da 

Fazenda Pública. Transitada em julgado, aguarde-se o pagamento das 

parcelas acordadas e, após, expeça-se formal de partilha, intime-se o 

fisco e arquive-se o processo, com as baixas e anotações de estilo. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se”. Juiz(a) de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004216-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS VIEIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1004216-63.2018.8.11.0037- PJE Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Jean 

Carlos Vieira Martins Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. 

Vistos etc. Considerando o entendimento jurisprudencial da necessidade 

do prévio requerimento administrativo, intime-se a parte autora para que 

protocole o pedido administrativamente, a contar da intimação, o qual 

deverá ser juntado aos autos ou apresente ata notarial de constatação da 

recusa administrativa, especificamente em nome da parte autora ou 
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comprove o protocolo por meio do envio de e-mail, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção. Decorrido o prazo ou aportando aos autos o 

protocolo administrativo ou comprovação da recusa, certifique-se e voltem 

os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 14 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001838-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INVIVO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARRETO DE AGUIAR NOVAES FRANCA OAB - SP208509 

(ADVOGADO(A))

ANDRE MARQUES FRANCISCO OAB - SP300042 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON PEREIRA CARDOSO (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO MIRANDA SOARES JUNIOR (EXECUTADO)

ANTONIO HENRIQUE BOTELHO LIMA (EXECUTADO)

MARCELO VENDRAME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO TORQUETE BARBOSA OAB - MT9127-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO PJe nº 1001838-71.2017.8.11.0037 

Ação de Execução de Título Extrajudicial Exequente: Invivo Nutrição e 

Saúde Animal Ltda. Executados: Antônio Henrique Botelho Lima e Outros 

Vistos etc. O bem indicado à penhora foi recusado (Id.19315772) pela 

in idoneidade,  reconhec ida inc lus ive em sede recursa l 

(1005111-04.2019.8.11.0000), motivo pelo qual mantenho a decisão 

objurgada por seus lídimos fundamentos, inclusive pela observância da 

gradação legal (CPC, art.835, I, §1º). Converto a indisponibilidade em 

penhora, sem necessidade de lavratura de termo, e determino à 

vinculação do montante para a subconta processual correlata, para 

subsequente análise do pedido de levantamento. Sem prejuízo da 

diligência, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de 

penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso 

processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de 

Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 13 de dezembro de 2019. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001134-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT9373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TKS TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado da parte autora para indicar as administradoras dos 

cartões de créditos para serem bloqueados e seus respectivos 

endereços.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000826-17.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VIEIRA SARMENTO (REQUERIDO)

WALMIR DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora para comprovar o pagamento da diligência no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006819-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MAELEN DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006819-75.2019.8.11.0037. AUTOR(A): VIVIANE MAELEN DOS SANTOS 

RÉU: SEGURADORA LIDER Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais 

(CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 

202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 
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substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 25 de novembro de 

2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007942-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DA CONCEICAO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1007942-45.2018.8.11.0037 DANILO 

DA CONCEICAO FERREIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por DANILO DA 

CONCEICAO FERREIRA em face doPORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

28717260, a parte executada procedeu com a quitação do débito. No ID nº 

26129796, a parte exequente requer a expedição de alvará para 

levantamento dos valores. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo 

Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu 

inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor 

satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA 

A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Após certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositados em favor da parte exequente, 

conforme requerido (ID nº 26129796). Em seguida, nada mais sendo 

requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

13 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005914-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIRO GUENO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

UMBERTO JOAO GUENO OAB - 533.885.859-20 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005914-07.2018.8.11.0037. AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO RÉU: VALDEMIRO GUENO REPRESENTANTE: UMBERTO JOAO 

GUENO Vistos. Considerando que houve apresentação de contestação 

pelo requerido ESPOLIO DE VALDEMIRO GUENO (ID 25548289), intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

impugnação à contestação. Após o decurso do prazo, intimem-se as 

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

que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 07 de janeiro de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005687-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON BRAZ BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo às partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

memoriais, iniciando-se pelo autor.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006186-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MJ CANUTO BRINQUEDOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006186-64.2019.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: MJ CANUTO BRINQUEDOS LTDA - EPP Vistos. Intime-se a 

parte requerente para que proceda a baixa da alienação fiduciária sobre o 

bem, consolidando a posse e a propriedade definitiva em favor da 

requerida, conforme determinado na sentença, NO PRAZO DE 5 (CINCO), 

DIAS, sob pena de MULTA DIÁRIA no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), limitado até R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Intimem-se. Cumpra-se. 

PRIMAVERA DO LESTE, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001953-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI CAMARGO (REU)

ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO (REU)

DORIVAL AGULHOM (REU)

REINALDO AGULHON (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001953-24.2019.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

DARCI CAMARGO, ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO, DORIVAL 

AGULHOM, REINALDO AGULHON Vistos. Considerando a ausência de 

assinatura dos requeridos no acordo retro, intime-os para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. PRIMAVERA DO 

LESTE, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004299-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDES DE PAULA FRANCO - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GONCALVES OAB - MT7831/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGANTE: ATAIDES DE PAULA FRANCO - ME EMBARGADO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO oferecidos por 

ATAIDES DE PAULA FRANCO - ME em face do BANCO BRADESCO, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Se tempestivos, RECEBO os 

presentes embargos, sem efeito suspensivo, por estarem ausentes às 

hipóteses legais, conforme o artigo 919 do Código de Processo Civil. Nos 

termos do artigo 920, I, do Código de Processo Civil, do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, responder a 

presente ação em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Após, venham os 

autos conclusos para verificar se é o caso de julgamento imediato ou 

designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000972-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000972-63.2017.8.11.0037 AUTOR: JOAO OLIVEIRA DE LIMA RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Trata-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proposta por João Oliveira de Lima contra 

o Banco do Brasil S/A. Anota que firmou contrato de prestação de 

serviços advocatícios com o requerido e que, após mais de 15 (quinze) 

anos, este rescindiu unilateralmente o contrato, sem que o contratado 

(requerente) tivesse incorrido em culpa. Diz que com a rescisão foi 

impossibilitado de receber os honorários dos trabalhos realizados pelo 

período de 06 (seis) anos na ação de execução sob n° 280/2007, 

proposta nesta comarca, o que lhe assegura o direito a postular o 

arbitramento judicial. Pede a condenação do requerido em, no mínimo, 20% 

do valor real da causa ou do benefício econômico que advier ao cliente, 

acrescido de correção monetária e juros de mora, além da condenação em 

honorários de sucumbência. O requerido, em contestação, refuta os 

termos da inicial e defende, preliminarmente, a impugnação ao valor da 

causa, a ocorrência da prescrição/decadência, sob o fundamento de a 

real intenção do autor ser discutir cláusula contratual, a inépcia da petição 

inicial e a carência da ação, por pretender receber honorários de forma 

diversa da contratada e de que somente cabe ação de arbitramento no 

caso da inexistência de estipulação ou acordo dos honorários. No mérito, 

afirma a higidez do contrato e sustenta a fixação dos honorários conforme 

as cláusulas estabelecidas. Pede a improcedência da ação. Houve réplica 

(id. 7817186). Na sequência, realizou-se audiência de conciliação, 

restando negativa, ante a ausência de proposta (id.9271403). É o breve 

relato. Fundamenta-se. Decide-se. A presente ação não reclama a 

produção de outras provas, de modo que se passa ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, do Código de Processo Civil. 

Ab initio, verifica-se a improcedência das preliminares. Não há que se falar 

em prescrição ou decadência, à medida que o autor não discute cláusula 

contratual, mas o seu direito às verbas honorárias em decorrência de 

rescisão antecipada e unilateral do contrato. No que pertine à preliminar de 

inépcia da inicial e carência da ação, verifica-se que estas se confundem 

com o mérito. Em relação a preliminar de impugnação ao valor da causa, 

verifica-se que o artigo 291 do Código de Processo Civil traz que toda a 

causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível. Assim, em que pese as alegações do requerido, 

verifica-se que o valor na referida ação será ainda fixado, sendo por tanto 

hipotético na data da propositura da ação, razão pela qual, rejeita-se a 

preliminar arguida. Desse modo, afastam-se as preliminares suscitadas. 

Quanto ao mérito, a ação é parcialmente procedente, e merece reparo 

apenas no que toca ao valor pretendido a título de arbitramento de 

honorários. O cerne da controvérsia está em saber se o requerente tem 

direito ao arbitramento judicial dos honorários em razão do rompimento 

antecipado da avença ou se os honorários somente seriam devidos ao 

final da demanda de execução e se o exequente (requerido) obtivesse 

sucesso. A matéria está sedimentada no âmbito do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no sentido de existir o direito ao arbitramento 

judicial dos honorários no caso de rescisão antecipada do contrato e 

mesmo quando há cláusula que prevê a remuneração exclusivamente pela 

sucumbência, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – 

CONTRATO VERBAL – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO 

CURSO DO PROCESSO – DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS 

HONORÁRIOS – § 2º DO ARTIGO 22 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL E § 4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – SERVIÇOS PRESTADOS PARCIALMENTE – 

HONORÁRIOS DEVIDOS – FIXAÇÃO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO 

DESPROVIDO. Ainda que tenha havido contrato verbal com previsão de 

recebimento dos honorários advocatícios apenas se houver sucumbência 

(ao final da demanda), o rompimento da avença antes de finda a demanda 

pelo contratante, impedindo o recebimento dessa remuneração, garante ao 

profissional o direito de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena 

de locupletamento ilícito do contratante. (...) (Ap 71317/2015, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 28/10/2015) AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 106189/2015 - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO QUE 

PREVÊ A REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DECORRENTE DE 

SUCUMBÊNCIA - RECISÃO CONTRATUAL - DIREITO DO CAUSÍDICO DE 

RECEBER PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ ENTÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Embora havendo previsão contratual para recebimento da 

verba honorária em razão da sucumbência, porém na hipótese de a 

instituição financeira ter rescindido o contrato de prestação de serviços, o 

causídico faz jus ao recebimento pelos serviços prestados até então. (Ag 

144041/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 

11/12/2015) No caso, o requerente demonstrou a existência da 

contratação, a prestação dos serviços na ação de execução n° 280/2007, 

a rescisão unilateral promovida pelo requerido, além do não recebimento 

de qualquer valor pelos serviços prestados até então, de modo que o 

acolhimento do pedido é medida que se impõe. Ao analisar os documentos 

apresentados, verifica-se que o valor pretendido a título de honorários 

(mínimo de 20% do valor atualizado da dívida) é exacerbado. Com efeito, 

embora o contrato tenha sido rescindido, se o requerente continuasse na 

prestação dos serviços, ou seja, se permanecesse atuando por mais 

tempo nos processos, não receberia o valor que pretende seja arbitrado, 

mas sim um valor menor, conforme previsão da cláusula oitava e seus 

parágrafos, logo, entendo prudente e razoável a fixação dos honorários 

decorrentes do trabalho apresentado na ação de execução n° 280/2007 

no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Forte nesses fundamentos, o 

Estado-juiz resolve o mérito da ação e julga parcialmente procedente o 

pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo 
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requerente na ação de execução n° 280/2007, com a incidência de 

correção monetária e juros de mora desde a data da citação. Ante o 

requerente ter sucumbido em parte mínima do pedido, condena-se o 

requerido nas custas e despesas processuais, bom como em honorários 

advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as anotações e cautelas de costume. 

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 22 de setembro de 2017. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004725-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL BELCULFINE OAB - SP160487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE BEATRIZ VIA (EXECUTADO)

EUSEBIO VIA NETTO E CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

EUSEBIO VIA NETTO (EXECUTADO)

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, dar andamento 

ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000807-11.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI BONISSONI TIRLONI (REQUERIDO)

ELSO JOSE TIRLONI (REQUERIDO)

GABRIELA NAGEL REFATTI TIRLONI (REQUERIDO)

ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000807-11.2020.8.11.0037.  REQUERENTE:  AGROLOGICA 

AGROMERCANTIL LTDA REQUERIDO: ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR, 

GABRIELA NAGEL REFATTI TIRLONI, ELSO JOSE TIRLONI, ROSELI 

BONISSONI TIRLONI Vistos. Para melhor análise do pedido de concessão 

de tutela antecipada, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar caução idônea. Decorrido o prazo, certifique-se e 

remetam-se os autos conclusos para análise do pedido liminar. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 17 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005539-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE - DISBEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELLA TOLEDO PROCOPIOU ALENCAR OAB - MT23692/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMALHAS-COMERCIO DE MALHAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005539-69.2019.8.11.0037. REQUERENTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

KULUENE - DISBEK REQUERIDO: PRIMALHAS-COMERCIO DE MALHAS 

LTDA - ME Vistos. Intimem-se as partes para que anexem o acordo aos 

autos. Cumpra-se. PRIMAVERA DO LESTE, 17 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000798-88.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACA SOARES OAB - SP413496 (ADVOGADO(A))

EMIKO ENDO OAB - SP321406 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000798-88.2016.8.11.0037 AUTOR: RODRIGO PEREIRA DE MOURA RÉU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Visto, 

Nos termos da decisão do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (REsp 

1.578.526- SP) determinando a suspensão vertical para julgamento pelo 

sistema dos recursos repetitivos, cadastrado como “TEMA 958” (“validade 

da cobrança, em contratos bancários, de despesa com serviços 

prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem”), 

suspendo o andamento do processo até julgamento definitivo do Recurso 

Repetitivo, acolhe-se o pedido (ID do documento: 5565196) e determina-se 

a suspensão do processo até o julgamento do recurso pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Observadas às formalidades legais, proceda-se com 

as baixas necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo 

provisório até o prazo final da suspensão. Com o julgamento, concluso 

para análise. Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário. Primavera do 

Leste/MT, 12 de junho de 2017. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000673-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR WIECHOREK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE PAULA ALMEIDA OAB - MT22220/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO MACHADO ALVES OAB - MG134649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1000673-18.2019.8.11.0037 

AUTOR(A): JANDIR WIECHOREK REU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. 

Sobre a certidão retro, manifeste-se a parte requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000798-88.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACA SOARES OAB - SP413496 (ADVOGADO(A))

EMIKO ENDO OAB - SP321406 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000798-88.2016.8.11.0037 AUTOR: RODRIGO PEREIRA DE MOURA RÉU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Visto, 

Nos termos da decisão do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (REsp 

1.578.526- SP) determinando a suspensão vertical para julgamento pelo 

sistema dos recursos repetitivos, cadastrado como “TEMA 958” (“validade 

da cobrança, em contratos bancários, de despesa com serviços 

prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem”), 

suspendo o andamento do processo até julgamento definitivo do Recurso 

Repetitivo, acolhe-se o pedido (ID do documento: 5565196) e determina-se 

a suspensão do processo até o julgamento do recurso pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Observadas às formalidades legais, proceda-se com 

as baixas necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo 

provisório até o prazo final da suspensão. Com o julgamento, concluso 

para análise. Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário. Primavera do 

Leste/MT, 12 de junho de 2017. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000798-88.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACA SOARES OAB - SP413496 (ADVOGADO(A))

EMIKO ENDO OAB - SP321406 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000798-88.2016.8.11.0037. AUTOR(A): RODRIGO PEREIRA DE MOURA 

REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos. Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo. 

Cumpra-se. PRIMAVERA DO LESTE, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005053-84.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO MARCON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGODOEIRA OURO FINO EIRELI (REU)

BRUNO RODRIGUES CAMARGO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO(A))

BRUNO RODRIGUES CAMARGO OAB - 861.338.611-34 

(REPRESENTANTE)

 

Intimo as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se possuem 

provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, 

valendo o silêncio pela inexistência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004700-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que sejam intimadas as partes para indicar as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006702-84.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON ALCENO GROHS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SOLIMAN GROHS OAB - MT15081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006702-84.2019.8.11.0037. EMBARGANTE: DELSON ALCENO GROHS 

EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO ajuizados por DELSON ALCENO GROHS em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A, devidamente qualificados nos autos. No ID 

27494602, determinada a intimação da parte requerente para comprovar o 

recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, em 15 (quinze) 

dias, contudo, intimada, não se manifestou, conforme certidão de ID n. 

29208498. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, denota-se que foi oportunizado à parte exequente emendar a inicial, 

a fim de que preenchesse os requisitos exigidos para sua admissibilidade, 

sem que fossem atendidas na íntegra as determinações. Diante de tal 

hipótese, dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil que: “Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”. Nesse sentido, segue Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça/MT - Foro Judicial, em seu artigo 

456, in litteris: “Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas 

judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto 

nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do 

pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no 

momento exigível. § 1º Não havendo preparo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

a secretaria certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise 

acerca do julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento 

definitivo pela secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de 

Distribuição. § 2º Havendo recolhimento a menor das custas devidas, 

antes do arquivamento dos autos, deve-se intimar a parte para o fim de 

complementação. § 3 º O prazo a que alude o § 1º será contado a partir 

da intimação do advogado da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou 

outra forma prescrita em lei”. Ante o exposto, em conformidade como o 

disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil, determino o 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, III, do mesmo códex. Sem custas e honorários, visto que na 

hipótese houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação. 

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007435-50.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA NETO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1007435-50.2019.8.11.0037 

EXEQUENTE: LIBERTY SEGUROS S/A EXECUTADO: JOAQUIM PEDRO DE 

OLIVEIRA NETO Vistos. Defiro o pedido retro. Cumpra-se conforme 

requerido. Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000878-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E 

AGROPECUARIA DO CERRADO (EXECUTADO)

MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES (EXECUTADO)

PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN (EXECUTADO)

ANDRE MARASCHIN (EXECUTADO)

DIRCEU PINHATTI MENDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT9277-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000878-81.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO SAFRA S-A EXECUTADO: COOPERFISH - 

COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E AGROPECUÁRIA DO 

CERRADO, DIRCEU PINHATTI MENDES, ANDRE MARASCHIN, PRISCILA 

RASQUERI MENDES MARASCHIN, MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES 

Vistos. Ante o teor da Decisão de ID nº 29267376, remetam os autos ao 

Juízo da 4ª Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT para 
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processar e julgar os processos da Ação de Execução nº 

1000878-81 .2018.8 .11 .0037 ,  Embargos  à  Execução  n º 

1002172-37.2019.8.11.0037 e Ação de Consignação em Pagamento nº 

1014600-73.2018.8.11.0041. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de 

fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000807-11.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI BONISSONI TIRLONI (REQUERIDO)

ELSO JOSE TIRLONI (REQUERIDO)

GABRIELA NAGEL REFATTI TIRLONI (REQUERIDO)

ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000807-11.2020.8.11.0037.  REQUERENTE:  AGROLOGICA 

AGROMERCANTIL LTDA REQUERIDO: ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR, 

GABRIELA NAGEL REFATTI TIRLONI, ELSO JOSE TIRLONI, ROSELI 

BONISSONI TIRLONI Vistos. Para melhor análise do pedido de concessão 

de tutela antecipada, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar caução idônea. Decorrido o prazo, certifique-se e 

remetam-se os autos conclusos para análise do pedido liminar. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 17 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001981-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZEO ROMAGNOLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001981-89.2019.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: ELZEO ROMAGNOLI Vistos. Defiro o pedido retro. Deste 

modo, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado e, não havendo 

patrono constituído, intime-o pessoalmente para, no prazo de 05(cinco) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, livres e desembaraçados de 

ônus, sob as penas do artigo 774, V, do Código de Processo Civil. Após, 

intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. PRIMAVERA DO LESTE, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003244-59.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANIA SILVA SANTOS (INVENTARIANTE)

VANDA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA SANTOS (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003244-59.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO PAN REQUERIDO: VANDA CLAUDIA BARBOSA DA 

SILVA SANTOS Vistos. Vistos. Defiro o pedido de habilitação do Espólio 

de VANDA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA SANTOS. Procedam-se as 

atualizações e alterações de cadastro necessárias. Após, intime-se a 

parte requerente para manifestar-se nos autos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 17 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000781-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO TOMITAM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1000781-18.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: ADRIANO TOMITAM Vistos. Indefiro o 

requerimento retro, vez que não há comprovação nos autos de que foram 

esgotados todos os meios de citação da requerida, ressaltando-se que a 

citação por edital é medida extrema e só deve ser utilizada quando a parte 

autora não lograr êxito para localização da parte requerida. Dessa forma, 

intime-se a parte requerente para, em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003136-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZ REGINA DA COSTA RAMOS (REQUERIDO)

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO em face de ELIZ REGINA DA COSTA RAMOS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. No ID n. 22446055 , a parte 

exequente pugnou pela desistência e extinção do feito. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, de modo 

que a sua extinção é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

pedido de desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Custas, se houverem, pela parte exequente. 

Sem honorários, visto que não se formou o contraditório. Procedam-se as 

baixas necessárias no Sistema RENAJUD, caso já tenha havido a inclusão 

de restrições por este Juízo. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

17 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004289-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1004289-69.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA Vistos. Sobre a petição 

de retro, manifeste-se a parte requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, retornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004736-86.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA LUANA BISPO LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada por RAISSA LUANA 

LUZ em face de TELEFONICA BRASIL S.A., ambos devidamente 

qualificados nos autos. No ID n. 26482962, a parte requerente pugnou pela 

desistência e extinção do feito. É o relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, de modo que a sua extinção é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Custas, se houverem, pela parte exequente. Sem honorários, visto 

que não se formou o contraditório. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 17 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002395-87.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO LAUCK (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1002395-87.2019.8.11.0037 

EXEQUENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

EXECUTADO: JOAO PAULO LAUCK Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO ajuizada por DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA em face de JOAO PAULO LAUCK, ambos 

devidamente qualificados nos autos. No ID n. 23322750 , a parte 

requerente pugnou pela desistência e extinção do feito. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, de modo 

que a sua extinção é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

pedido de desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Custas, se houverem, pela parte exequente. 

Sem honorários, visto que não se formou o contraditório. Procedam-se as 

baixas necessárias no Sistema RENAJUD, caso já tenha havido a inclusão 

de restrições por este Juízo. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

17 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1007293-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDES TENORIO (REU)

ADRIANO MOURA BARBOSA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1007293-80.2018.8.11.0037 

AUTOR(A): ELISANGELA LEMES DA SILVA REU: EUDES TENORIO, 

ADRIANO MOURA BARBOSA Vistos. Sobre a certidão retro, manifeste-se 

a parte requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos 

conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006007-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER FABIO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 10 dias dar andamento ao feito 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001112-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JEANPAULO ADAO DONIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 ª  V A R A 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1001112-97.2017.8.11.0037 BANCO ITAUCARD S/A JEANPAULO ADAO 

DONIN Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as 

devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1004175-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GALVAO DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1004175-33.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: SERGIO GALVAO DO AMARAL REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Não havendo manifestação, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º, do 

Código de Processo Civil. Em caso de inércia, intime-se a parte requerida 

para manifestar-se sobre o abandono da causa, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do artigo 485, §6º, do Código de Processo Civil. Ressalto 

que o silêncio valerá como concordância, com a consequente extinção do 

processo. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004797-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELVECIO VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

1004797-78.2018.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes para, no prazo legal, manifestar sobre o laudo pericial. 

Primavera do Leste, 17 de fevereiro de 2020. Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007836-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO GHISI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

1007836-83.2018.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes para, no prazo legal, manifestar sobre o laudo pericial. 

Primavera do Leste, 17 de fevereiro de 2020. Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005426-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA DE PAULA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1005426-52.2018.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre 

o laudo pericial. Primavera do Leste, 17 de fevereiro de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007837-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

1007837-68.2018.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre 

o laudo pericial. Primavera do Leste, 17 de fevereiro de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005962-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCRECIANO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1005962-63.2018.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre 

o laudo pericial. Primavera do Leste, 17 de fevereiro de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005613-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA AUGUSTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1005613-60.2018.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre 

o laudo pericial. Primavera do Leste, 17 de fevereiro de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-46.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELMIR VICENTE MORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000837-46.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ELMIR VICENTE 

MORA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES PONTES 

JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 02/06/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 15 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-31.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000838-31.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:GLEISON ALVES 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 02/06/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 15 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-98.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000840-98.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:RAFAEL BOQUE 
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DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL BOQUE DA SILVA 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 02/06/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-38.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000844-38.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:RAFAEL BOQUE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL BOQUE DA SILVA 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 02/06/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003101-70.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MORIELE GALVAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – cumprimento de sentença 

Considerando a petição de cumprimento de sentença (ID 29252998), 

impulsiono o feito para INTIMAR o advogado da parte executada, para, 

querendo, realize o pagamento voluntário do valor da condenação, 

devidamente atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa 

de 10% (dez por cento) (NCPC, 523 e § 1º). Primavera do Leste-MT., 17 

de fevereiro de 2020 Divanei Pereira da Silva Miranda Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000713-63.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUJO & MATTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZETH ALVES RIBEIRO (EXECUTADO)

ELIZETH ALVES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000713-63.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: ARAUJO & MATTOS LTDA - ME 

EXECUTADO: ELIZETH ALVES RIBEIRO, NILZETH ALVES RIBEIRO Vistos, 

Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, 

contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 17 de fevereiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001472-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KARINA DEBACKER (REQUERENTE)

IZOLETE DA SILVA DEBACKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GAZZI OAB - SP135319-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MT110851-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001472-61.2019.8.11.0037. REQUERENTE: IZOLETE DA SILVA 

DEBACKER, JESSICA KARINA DEBACKER REQUERIDO: RODOBENS 

COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA., TOYOTA DO BRASIL LTDA 

Vistos, Diante das ponderações das partes em sede de audiência de 

conciliação (ID. n°21147893), entendo pertinente a realização de audiência 

de instrução e julgamento. Assim, designe-se data para realização de 

audiência de acordo com a pauta e contato prévio com os Juízes Leigos 

em atuação na comarca. Intimem-se todos, inclusive de que as partes 

deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para 

cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência, será tentada a conciliação. Assim, concito as 

partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até 

mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002080-59.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GARCIA VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE QUINTA VARA (JUIZADOS CÍVEL/CRIMINAL/ DA 

FAZENDA PÚBLICA E VARA AMBIENTAL) Certidão de Trânsito em Julgado 

Cer t i f i co  que  a  sen tença  p ro fe r ida  nos  au tos  n . º 

1002080-59.2019.8.11.0037 transitou em julgado sem interposição de 

recurso. Primavera do Leste-MT, 17 de fevereiro de 2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005669-59.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA SOARES GUIMARAES (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005669-59.2019.8.11.0037. REQUERENTE: EDILEUSA SOARES 

GUIMARAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta EDILEUSA 

SOARES GUIMARAES em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE em que pleiteia o fornecimento dos 

medicamentos ANASTROZOL 1mg e CARBONATO DE CÁLCIO/VITAMINA 

D3 (COLECALCIFEROL) (CALTRATE 600+D). Consigno que as medicações 

deste processo são de USO CONTÍNUO, conforme é possível observar 

dos relatórios médicos de Id 24348317. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. A Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, em seus artigos 1º e 2º e 

anexo I, atribuiu à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca 

de Várzea Grande a competência para processar e julgar os feitos 

relativos à saúde pública, nos seguintes termos: Art. 1º Alterar a 

competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução. Art. 2º Sem 

prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, 

as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas 

até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar 

nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação 

continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença. (...) ANEXO I 

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública COMPETÊNCIA: Processar e 

julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis 

públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de 

competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que 

figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o 

Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. 

(DESTAQUEI) Já a Portaria nº 29/2019-CM do Presidente do Conselho da 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO autorizou a 

redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a partir 

de 30 de setembro de 2019, nos termos da mencionada Resolução 

TJ-MT/OE nº 09, de 25 de julho de 2019. Desta forma, em virtude de se 

tratar de medicamento de prestação continuada e da competência 

absoluta da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e 

julgar este feito, razão pela qual, determino a redistribuição do processo à 

Comarca e à Vara competente, devendo a Secretaria da 5ª Vara 

providenciar as baixas necessárias, inclusive encaminhando-o à 

redistribuição. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009). Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. 

Cumpra-se com urgência. Primavera do Leste/MT, 17 de fevereiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-03.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLYNE MARTIGNAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000717-03.2020.8.11.0037. REQUERENTE: CAROLYNE MARTIGNAGO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Trata-se da AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE 

RELIGAÇÃO DA ENERGIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C 

RESTITUIÇÃO INDÉBITO pleiteada CAROLYNE MARTIGNAGO em face de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambas 

qualificadas na petição inicial, pelos fatos e fundamentos narrados. Dos 

Fatos. Alega a Reclamante, na petição inicial, que é proprietária de um 

pequeno imóvel de natureza residencial, localizado na Rua Castelandia, n° 

438, Bairro Castelandia, em Primavera do Leste/ MT, o qual serve para fins 

de contrato de locação, cuja Unidade Consumidora é de n° 6/2263759-9 

(apartamento 4). Afirma que em 27/09/2019, a partir do termo de 

ocorrência de inspeção n° 706507, foi constatado que a referida Unidade 

Consumidora se encontrava com desvios nos bornes do medidor e que 

não estava registrando o real consumo de energia. Argumenta que, por 

essa razão, foi feita uma revisão no faturamento da energia, gerando 

duas faturas, sendo uma no valor de R$839,70 (oitocentos e trinta e nove 

reais e setenta centavos) e outra de R$ 568,96 (quinhentos e sessenta e 

oito reais e noventa e seis centavos), ambas com vencimento para o dia 

30/01/2020, totalizando o montante de R$ 1.408,66 (um mil e quatrocentos 

e oito reais e sessenta e seis centavos). Comprova a autora, por meio de 

extrato bancário, que as contas de luz mensais de seu atual inquilino se 

encontram em uma média de R$ 40,00 (quarenta reais), e que a média do 

inquilo anterior era em torno de R$ 170,00 (cento e setenta reais), não 

condizendo, dessa forma, com os valores altos das faturas cobradas em 

outubro/2019. Assevera a Reclamante que, por não concordar com a 

referida inspeção, notificou a Requerida, porém esta não sanou suas 

dúvidas, visto que não explicou qual era o tipo de anormalidade 

constatada e que não provou devidamente a ruptura do lacre e o desvio 

do medidor alegados. Aponta que assumiu a referida dívida para que não 

houvesse o corte de energia do imóvel locado. Aduz que o valor cobrado 

é exorbitante, e que a atitude de cobrança efetuada pela Requerida é 

injusta e ilegal. Vieram os seguintes documentos: Boletim de 

Cadastramento Imobiliário (ID. n°29083144); Termo de Ocorrência e 

Inspeção (ID. n°29083147); Notificação para Energisa (ID. n°29083149); 

Faturas Energisa out/2019 (ID. n°29083152 e 29083156); Histórico de 

Contas (ID. n°29083158); Comprovação pagamento dos aluguéis do 

primeiro inquilino (ID. n°29083161); Análise de Recurso (ID. n°29083160); 

Contrato de Locação do atual inquilino (ID. n° 29091311 e 29091322); 

Extrato bancário dos pagamentos das contas de luz dos últimos 12 meses 

(ID. n° 29091314) e demais documentos indispensáveis a propositura 

desta ação. É o relato. Decido. Inicialmente, para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302. Analisando o extrato bancário 

que contém o relatório dos pagamentos das faturas dos últimos 12 meses 

referentes à unidade consumidora n°6/2263759-9, percebo que o valor do 

consumo a recuperar, na importância de R$1.408,66 (um mil e 

quatrocentos e oito reais e sessenta e seis centavos) referente as duas 

faturas com valores de R$839,70 (oitocentos e trinta e nove reais e 

setenta centavos) e de R$568,96 (quinhentos e sessenta e oito reais e 

noventa e seis centavos), ambas com vencimento para o dia 30/01/2020, 

é alto se compararmos com a média monetária do consumo dos inquilinos 

nos meses anteriores e posteriores. Dessa maneira, entendo que deve 

ser suspenso esses pagamentos, posto que há a probabilidade do direito 

de que as faturas cobradas possam ser equivocadas, levando-se em 

conta a média de consumo dos inquilinos da requerente. Na espécie, 

considerando que a discussão não trata de débito relativo ao 

inadimplemento de conta regular de energia elétrica, mas sim de fatura de 

recuperação de consumo, apurado unilateralmente pela concessionária, e 

que o objeto da demanda é justamente a desconstituição do débito sub 

judice, mostra-se ilegítima, por ora, a cobrança do valor exorbitante, em 

comparação com as faturas no decorrer dos meses anteriores adimplidos. 

Vale ressaltar que o seguinte procedimento de recuperação de consumo 

está regularizado no artigo 129 e artigo 130, da Resolução Normativa 

n°414, de 09 de setembro de 2010, Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Ademais, nas circunstâncias, a inscrição do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito bem como a eventual suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em decorrência do inadimplemento da 

fatura supracitada, caracteriza forma de coerção, com vistas ao 

pagamento da dívida pelo consumidor, sem o devido processo legal. O E. 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também se manifestou em casos 

semelhantes, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROIBIÇÃO DE CORTE E NEGATIVAÇÃO. 

PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. A teor 
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do artigo 300 do CPC em vigor, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme o 

decidido, os "documentos acostados pela parte autora à inicial são 

suficientes para conferir plausibilidade aos argumentos expostos, uma 

vez que comprovada que a quantia cobrada no mês de abril é o dobro do 

valor da fatura anterior (fls. 31/32)". Ou seja, ao menos em juízo de 

cognição sumária, há probabilidade do direito à inexistência do débito 

cobrado no valor de R$ 1.226,60, com vencimento em 20/04/2016, 

correspondente ao consumo de 1.628 kw/mês de energia elétrica, bem 

como verifica-se a presença do perigo de dano resultante da suspensão 

do fornecimento de um serviço essencial e da inscrição do nome da parte 

autora nos órgãos restritivos de crédito. As alegações da 

concessionária/agravante de que pode ter ocorrido a "mudança no hábito 

de uso de energia elétrica do agravado, ou problema interno na instalação 

do cliente que ocasionou o aumento", são questões que devem ser melhor 

esclarecidas durante a instrução do feito, devendo ser mantido o 

fornecimento de energia e a proibição de negativação do nome da parte 

autora, enquanto é discutido em juízo o aludido débito. Precedentes do 

TJ/RS. Agravo de instrumento desprovido. (TJRS; AI 

0341719-20.2016.8.21.7000; Gravataí; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. 

Leonel Pires Ohlweiler; Julg. 15/12/2016; DJERS 10/02/2017). (g.n). Assim, 

o deferimento da tutela é medida que se impõe. Não há que se falar em 

perigo de irreversibilidade da medida, já que a cobrança pode 

eventualmente ser feita a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo 

ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de 

irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência, nos 

seguintes termos: a) Determino que a requerida NÃO suspenda o 

fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora 6/2263759-9, no 

prazo de 24 horas, em decorrência das faturas em aberto nos valores de 

R$ 839,70 (oitocentos e trinta e nove reais e setenta centavos) e de R$ 

568,96 (quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos), 

ambas com vencimento para o dia 30/01/2020, totalizando o montante de 

R$1.408,66 (um mil e quatrocentos e oito reais e sessenta e seis 

centavos), sob pena de multa diária inicial que fixo em R$1.000,00 (um mil 

reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais); b) Acaso já tenha havido 

o corte em decorrência das faturas questionadas, determino a religação, 

no prazo de 5 horas, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por 

hora até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c) Determino a 

suspensão da exigibilidade dos débitos, bem como que a requerida se 

abstenha de efetuar o cadastro da requerente nos órgãos de restrição ao 

crédito, sob pena de multa diária inicial que fixo em R$1.000,00 (um mil 

reais) até o limite de R$8.000,00(oito mil reais); Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 27/04/2020 às 15h, ficando 

a parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, sob pena de revelia e de presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para 

impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Serve a presente decisão de carta/mandado de citação e 

intimação. Primavera do Leste-MT, 17 de fevereiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito
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IRENE CORREIA DA LUZ GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DA LUZ GOMES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003651-65.2019.8.11.0037. REQUERENTE: IRENE CORREIA DA LUZ 

GOMES REQUERIDO: REGINALDO DA LUZ GOMES, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Verifica-se 

que o Município de Primavera do Leste/MT adimpliu a decisão concessiva 

da tutela antecipada, pois promoveu a internação do(a) 

paciente/requerido(a) em comunidade terapêutica e efetuou o pagamento 

dos dois primeiros meses da internação. Por sua vez, o Estado de Mato 

Grosso ofereceu contestação genérica e permaneceu inerte, apesar de 

regularmente intimado da tutela de urgência, cujo fato autoriza o sequestro 

de verba pública para adimplir a prestação devida. No mais, aportou-se 

aos autos a nota fiscal nº 2020000000000027, a alta médica (Id 

28851107), os relatórios informativos do paciente (Id 28851103, 

28851104, 28851105, 28851106), bem como petição de prestação de 

contas, todos oriundos do GRUPO VIDA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO. 

Consigno que a alta médica recomendou que o paciente dê continuidade 

ao tratamento em regime ambulatorial no CAPS ou particular (se mais 

adequado), sendo ainda aconselhável, a frequência a grupos de apoio 

como Narcóticos Anônimos (NA), Alcoólicos Anônimos (AA), Amor 

Exigente, Pastoral da Sobriedade, AL-Anon, Nar-Anon, os quais são 

direcionados a pessoas em recuperação e/ou a sua família e amigos. 

Ainda, considerando-se que apesar de o desenvolvimento da política de 

saúde mental ser de responsabilidade do Estado, cabe à família e à 

sociedade a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores 

de transtornos mentais (art. 3º da Lei 10.216/2001), assim como, em 

sendo sua família conhecida, deverá a família do(a) paciente prestar-lhe o 

acompanhamento, auxílio e orientação, inclusive encaminhando-o(a) às 

consultas e atividades agendadas pelo Núcleo de Saúde Mental ou CAPS 

(qualquer que seja o mais adequado), para que o tratamento surta o efeito 

desejado, além da participação nos grupos de apoio. Em relação ao 

pagamento da Clínica Especializada, na esteira da decisão que antecipou a 

tutela de mérito, determino o sequestro de numerário em face do Estado de 

Mato Grosso, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), suficiente ao 

pagamento de 4 (quatro) meses de internação, com base no preço da 

mensalidade constante da nota fiscal, quitando-se, com isso, a internação 

compulsória realizada em comunidade terapêutica. Após a efetivação da 

ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. 

Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia para a conta 

judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor 

pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor GRUPO VIDA CLÍNICA DE 

REABILITAÇÃO, para liberação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

com base na nota fiscal supra indicada. Tendo em vista a nota fiscal 

juntada, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do 

Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se a Secretaria Municipal de Saúde para que 

providencie o encaminhamento ao tratamento ambulatorial para nova 

avaliação e continuidade do tratamento. Intimem-se REGINALDO DA LUZ 

GOMES e sua família para continuidade do tratamento ambulatorial. Após, 

faça-se o processo concluso para sentença. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. 

Primavera do Leste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000728-32.2020.8.11.0037. REQUERENTE: ODAIR PEZINI REQUERIDO: 

REAL CRED COBRANCAS LTDA - ME, MAX CRED INTERMEDIACAO 

FINANCEIRA EIRELI Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido liminar pleiteada por 
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ODAIR PEZINI em face de MAX CRED INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 

EIRELLI e REAL CRED COBRANÇAS LTDA, todos qualificados na petição 

inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela 

jurisdicional a fim de que as requeridas abstenham de incluir seu nome nos 

órgãos de restrição ao crédito referente aos débitos sub judice, sob pena 

de multa a ser arbitrada por este juízo. Dos Fatos. Alega, em síntese, que 

o requerente recebe diariamente cobranças das instituições financeiras 

requeridas, referente a um crédito cedido pelo Banco do Brasil no valor de 

R$1.920,00(mil, novecentos e vinte reais). Sustenta que desconhece o 

crédito, uma vez que não há débitos com o Banco do Brasil e nunca 

realizou qualquer tipo de negociação com as requeridas. Afirma que 

recebeu E-mail das requeridas propondo acordo em 04(quatro) parcelas 

no valor de R$384,16(trezentos e oitenta e quatro reais e dezesseis 

centavos), sendo a primeira com vencimento em 10 de janeiro e a última 

com vencimento de 20 de maio de 2020. Relata que as parcelas não estão 

sendo adimplidas e recebe constantemente ameaças da inclusão de seu 

nome nos órgãos de restrição ao crédito. Vieram os seguintes 

documentos: Boletos; Aviso de Protesto e demais documentos 

indispensáveis para a propositura desta ação. É a síntese do necessário. 

É o relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, diante da documentação acostada aos autos, 

em especial os Avisos de Negativação ao Crédito, uma vez que com a 

inclusão do autor nos órgãos de cadastro de inadimplentes, 

comprometem-se as atividades profissionais e também os atos da vida 

civil no que tange à obtenção de qualquer crédito. Ademais, a parte 

requerente nega relação jurídica ou comercial com as requeridas, de 

forma que a prova negativa se mostra de difícil, senão impossível 

materialização, devendo ser prestigiado neste momento, o princípio da boa 

fé em seu favor, considerando ainda pronta a atuação do requerente na 

defesa de seu suposto direito. Diante disso, o deferimento da liminar é 

medida que deve ser adotada ao caso em concreto. Não há que se falar 

em perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem 

eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, 

sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de 

irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que as 

requeridas suspendam a exigibilidade das cobranças do valor mensal de 

384,16(...), com vencimento em 10/01/2020; vencimento em 20/02/2020; 

vencimento em 20/03/2020 e vencimento em 20/04/2020, em nome do 

requerente ODAIR PEZINI, portador do CPF 818.356.801-78, bem como 

abstenha de incluir seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, sob 

pena de multa única que fixo em R$5.000,00(cinco mil reais). Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

27/04/2020, às 16h00min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000801-04.2020.8.11.0037. REQUERENTE: MARLENE MARIA DO 

NASCIMENTO INACIO DE ANDRADE REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Trata-se da Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Pedido Liminar 

pleiteado por Marlene Maria do Nascimento Inácio de Andrade em face de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, pelos fatos e 

fundamentos narrados. Dos Fatos. Alega na petição inicial que a 

requerente é titular da Unidade Consumidora de n° 6/2650680-8. A parte 

autora afirma que em 09/2019 compareceram em sua residência técnicos 

da reclamada a fim de realizar a troca do medidor, sob a alegação de 

irregularidades. Após, a autora foi surpreendida pelas faturas que 

totalizam o valor de R$2.587,30 (dois mil quinhentos e oitenta e sete reais 

e trinta centavos). Assevera que as faturas ultrapassam em muito o 

consumo médio de sua residência. Aponta que tentou diversas vezes 

contato com a requerida para sanar o problema administrativamente, 

porém sem obtive êxito. Por fim, pretende a antecipação de tutela de 

urgência para determinar à requerida que abstenha de incluir seu nome 

nos órgãos de cadastro e restrição ao crédito, assim como abstenha de 

interromper o fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa a ser 

arbitrada por este juízo. É o relato. Decido. Os documentos carreados aos 

autos, a Carta ao Cliente, os meses a serem recuperados e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação, presumem a 

plausibilidade do direito invocado. Inicialmente, consigno que os meses 

supostamente a serem recuperados equivalem ao período de março de 

2019 à agosto de 2019, da unidade consumidora de n°6/2650680-8, na 

importância de R$2.587,30 (dois mil quinhentos e oitenta e sete reais e 

trinta centavos). A requerente busca o deferimento da tutela de urgência a 

fim de que a requerida se abstenha de incluir o seu nome no cadastro de 

inadimplentes, bem como abstenha de realizar o corte do fornecimento de 

energia elétrica na sua unidade consumidora, e, por fim a declaração de 

inexistência ou inexigibilidade do débito, a título de recuperação de 

consumo supostamente não registrado, sob a afirmativa de “Procedimento 

Irregular no Medidor”. Considerando que a discussão não trata de débito 

relativo ao inadimplemento de conta regular de energia elétrica, mas sim de 

fatura de recuperação de consumo, apurado unilateralmente pela 

concessionária, e que o objeto da demanda é justamente a 

desconstituição do débito sub judice, mostra-se ilegítima, por ora, a 

cobrança do valor exorbitante, em comparação com as faturas no 

decorrer dos meses anteriores adimplidos. Vale ressaltar que o seguinte 

procedimento de recuperação de consumo esta regularizado no artigo 129 

e artigo 130, da Resolução Normativa n°414, de 09 de setembro de 2010, 

Agência Nacional de Energia Elétrica. Todavia, não foi dado prazo para o 

autor solicitar perícia técnica a seu critério, o que torna neste momento 

ilegítima a cobrança em face da recuperação de consumo no valor de 

R$2.587,30. Ademais, nas circunstâncias, a inscrição do nome da autora 

nos cadastros de restrição ao crédito bem como a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em decorrência do inadimplemento da 

fatura supracitada, caracteriza forma de coerção, com vistas ao 

pagamento da dívida pelo consumidor, sem o devido processo legal. O E. 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também se manifestou em casos 

semelhantes, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE 

URGÊNCIA DEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIRTUDE DE DÉBITO PRETÉRITO. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO EM 

DISCUSSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. 1. A jurisprudência assente desta corte e das cortes 

superiores vem se manifestando, reiteradamente, no sentido de declarar 

abusivo o corte de energia elétrica em razão de débitos pretéritos, 

considerando que para a sua satisfação há meios próprios para a parte 

credora promover a cobrança da dívida junto ao consumidor. 2. 

Tratando-se de demanda em que a parte autora controverta débito sub 

judice, havendo comunicação de inscrição em cadastros restritivos de 

crédito, é possível o deferimento da tutela provisória para a exclusão do 

nome do autor dos cadastros de inadimplentes, até o julgamento em 

definitivo da ação, quando presentes os requisitos autorizadores. 3. 

Hipótese dos autos em que em nenhum momento o juízo de 1.º grau 

externa as razões de convencimento que lhe levaram a inverter o ônus da 
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prova à concessionária, com base no artigo 6.º, VIII, CDC, razão porque 

imperiosa a reforma da decisão, quanto ao ponto, por ausência de 

fundamentação, forte nos arts. 93, IX, da CF 373, §1º, 11, caput, e 489, § 

1.º, I, ambos do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076073196, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado 

em 28/03/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RGE. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO ANTIGO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO. ILEGALIDADE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DESCABIMENTO. 1. A inversão do ônus da prova se opera em 

virtude da lei, independente do pedido da parte e da manifestação do 

magistrado, incumbindo, portanto, o ônus da prova à RGE, que afirmou a 

existência dos débitos. 2. É ilegal a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos 

pretéritos, por se tratar de coação ilegal. 3. Estando o débito em discussão 

judicial, esta colenda Câmara e este Tribunal de Justiça têm entendido que 

não é dado ao suposto credor o direito de incluir o nome do devedor no 

cadastro de inadimplentes. 4. Hipótese em que restou comprovado nos 

autos a probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. Presentes os 

requisitos caracterizadores da tutela de urgência, a teor do que disciplina 

o art. 300 do CPC, impositiva a manutenção da decisão que deferiu a tutela 

de urgência. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70076883768, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 20/03/2018). Assim, o deferimento da 

tutela é medida que se impõe. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência nos seguintes 

termos: a) Determino que a requerida abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora 6/2650680-8, em 

decorrência da suposta fatura em aberto no valor de R$2.587,30 (dois mil 

quinhentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), sob pena de multa 

diária inicial que fixo em R$1.000,00(um mil reais) até o limite de 

R$8.000,00(oito mil reais). b) Determino que a requerida abstenha de 

efetuar o cadastro da requerente nos órgãos de restrição ao crédito, sob 

pena de multa diária inicial que fixo em R$1.000,00(um mil reais) até o limite 

de R$8.000,00(oito mil reais). Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 05/05/2020, às 145h20min ficando a 

parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Serve a presente decisão de carta/mandado de citação e 

intimação, no sentido de citar/intimar no endereço da reclamada Energisa 

Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, na cidade de Primavera do 

Leste/MT. Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado (a) para a 

audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. Primavera 

do Leste-MT, 17 de fevereiro de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000839-16.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE CACIA LONGEN OAB - MT24988/O (ADVOGADO(A))

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R C DE FARIA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000839-16.2020.8.11.0037. REQUERENTE: PRIMAVERA TEXTIL 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: R C DE FARIA - ME 

VISTOS. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

proposta por PRIMAVERA TEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, 

neste ato representada por VALTER ZANCO em face de R C DE FARIA 

EIRELI. Aduz a parte autora que em 07/02/2020 foi surpreendida com a 

cobrança de um boleto bancário, supostamente indevida, no valor de R$ 

1.325,00 (...). Afirma que desconhece a origem da cobrança efetuada, 

isso porque os serviços prestados pela parte reclamada foram 

devidamente adimplidos. Relata que em 07/02/2020 notificou a parte 

reclamada a fim de obter o cancelamento do boleto emitido, bem como, o 

envio das notas fiscais dos serviços prestados anteriormente. Ressalta 

que apesar dos esforços empreendidos para resolver o infortúnio 

extrajudicialmente, não obteve êxito, sendo que a parte reclamada levou o 

boleto bancário a protesto em cartório. Diante disso, a requerente 

pretende a concessão de tutela de urgência a fim de determinar a 

sustação do protesto, bem como, que a requerida se abstenha de incluir 

seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito SPC/Serasa, 

sob aplicação de multa diária. Instruiu a ação com documentos 

necessários. É o breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015 , a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, diante da documentação acostada aos autos, 

quais sejam, Boleto da dívida enviada pela reclamada, id nº 29285851; 

Notificação do Oficio Notarial comprovando o apontamento do protesto, Id. 

29285852; Orçamentos de serviços já pagos, Id. 29285853; Comprovantes 

de pagamento, Id. 29285854; Extrato dos órgãos de cadastro de 

inadimplentes comprovando que a reclamante não possui outras 

negativações, id nº 29285858. Tem-se assim que há urgência sempre que 

cotejada as alegações e as provas com os elementos dos autos, 

concluindo-se perfunctoriamente que há maior grau de confirmação do 

pedido, e que a demora poderá comprometer o direito provável da parte, 

imediatamente ou futuramente. De outro lado, não há que se falar em 

perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem 

eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, 

sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de 

irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Assim, o deferimento da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim 

de DETERMINAR a imediata sustação do protesto, e, caso já tenha 

ocorrido promova a suspensão dos seus efeitos em nome do autor, 

referente ao débito ora discutido nesta ação, no valor R$ 1.490,00 (...), 

bem como, abstenha de promover a inclusão do nome da parte autora nos 

órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), sob pena de multa diária 

inicial que fixo em R$1.000,00(um mil reais) até o limite de R$8.000,00(oito 

mil reais).. Oficie-se ao Cartório do 2.º Ofício Notarial e Registral de 

Primavera do Leste, para promover a imediata sustação ou, se o caso, a 

suspensão dos efeitos do protesto protocolo sob o n.º 316258 no valor R$ 

R$ 1.490,00 (...). Designe a Secretaria audiência de conciliação, de acordo 

com a pauta deste Juízo. Serve a presente de carta/mandado de citação, 

intimação e ofício, inclusive para sustação/suspensão do protesto em 

nome da reclamante, conforme constante na exordial. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste, 17 de fevereiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-45.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000753-45.2020.8.11.0037. REQUERENTE: AVELINE GAIL CALIXTO 

REQUERIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL 

Vistos, Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada 

por AVELINE GAIL CALIXTO em face de CENTRAL NACIONAL 

UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL, ambos devidamente qualificados na 

inicial. Dos fatos Relata a Requerente que no dia 25/11/2019 comunicou-se 

com a Empresa Requerida a fim de incluir seu filho recém-nascido no seu 

plano de saúde, enviando o requerimento e juntando os documentos 

necessários. Afirma que o prazo para essa inclusão, sem que houvesse 

necessidade de carência para utilizar os benefícios do plano, era até o dia 

04/12/2019, visto que seu filho nasceu no dia 04/11/2019. Assevera que 

no dia 02/12/2019 tentou realizar uma consulta, devidamente agendada, 

para verificar a cicatrização e os pontos da cesariana, contudo foi 

informada sobre a recusa da liberação do plano de saúde. Alega a autora 

que entrou em contato por telefone com a Empresa Requerida, através do 

protocolo n° 33967920191202089459, para verificar o motivo da negativa, 

sendo informada que seu plano estava cancelado desde o dia 30/11/2019 

por falta do pagamento de setembro de 2019, alegando que já havia se 

passado mais de 60 dias. Aduz que nunca recebeu a referida cobrança e 

que não foi comunicada sobre a inadimplência, nem sobre o cancelamento 

do plano. Argumenta que questionou a atendente sobre o que deveria 

fazer para restabelecer seu plano de saúde, sendo informada que se 

efetuasse o pagamento da referida dívida no prazo de 5 (cinco) dia, ele 

voltaria a funcionar. Nestes termos, foi impresso segunda via do boleto 

para quitação. Sustenta que no dia 06/12/2019 recebeu um comunicado 

com a negativa sobre o pedido de inclusão de seu filho Isaac Calixto 

Germano, visto que seu plano ainda se encontrava cancelado. Afirma que 

depois de várias tentativas seu convênio foi novamente ativado em janeiro 

de 2020. Alega que mais uma vez tentou incluir seu filho no plano da 

UNIMED, porém foi comunicada sobre a impossibilidade desta, posto que já 

teria passado os 30 dias do nascimento da criança. Assevera a 

Reclamante que recebeu, após um tempo de espera, uma ligação do 

atendente da Requerida afirmando que essa impossibilidade era resultado 

de um plano privado que teria como base o desligamento da Reclamante 

da empresa UNIC Educacional LTDA, e que a inclusão de seu filho deveria 

ter sido feita quando foi desligada da empresa (julho/2018), ou seja, 

quando requereu a migração do seu convênio para o plano individual. 

Aduz que na época ainda não possuía filhos. Sustenta, ainda, que seu 

plano termina dia 30/03/2020. Vieram os seguintes documentos: Termo de 

Adesão Unimed (id. n°29132648), prints de E-mails e fotos do 

requerimento de inclusão do filho no convênio e da certidão de nascimento 

do mesmo (id. n°29132649). É o relato. Decido. Inicialmente, para a 

concessão da tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, 

devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a 

Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 302. O 

feito discute inclusão do filho recém-nascido da Reclamante, Isaac Calixto 

Germano, no seu plano individual de saúde da Unimed. Tal pedido 

revela-se precoce para o deferimento da tutela de urgência, visto que a 

autora NÃO TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE COMPROVASSEM 

A EXISTÊNCIA DE UM PLANO JUNTO À REQUERIDA APÓS SEU 

DESLIGAMENTO DA EMPRESA UNIC, tais como documento comprobatório 

de migração do plano empresarial para o plano individual e comprovantes 

de pagamento referentes às mensalidades do convênio. Vale ressaltar 

que consta nas cláusulas do termo de adesão ao plano da Unimed 

formulado pela empresa UNIC em 2013, sendo devidamente preenchido e 

assinado pela Requerente, a qual foi empregada da instituição até julho de 

2018, que após o desligamento da empresa, o plano seria 

automaticamente cessado. Ressalte-se, ainda, que para a concessão de 

tutela de urgência, é necessária a comprovação de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (art. 27 da Lei12153/2009 c/c art. 300 do CPC). 

Por esta razão, não é possível evidenciar a probabilidade do direito, sem 

antes oportunizar a manifestação dos requeridos. Posto isso, ausentes os 

requisitos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

04/05/2020, às 14h40min, ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, sob 

pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012008-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA CARLA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012008-17.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

LIGIA CARLA DE OLIVEIRA Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença 

promovido pelo CLARO S.A. em face de LIGIA CARLA DE OLIVEIRA, em 

virtude da litigância de má-fé. Conforme depreende dos autos, a 

executada requer o desbloqueio da penhora efetivada no dia 05/02/2020 

sustentando que os valores são originários de aplicação em poupança. 

Juntou cópia do cartão e extrato bancário de consulta de bloqueio (id.nº 

29221955 e 29221184). É relatório. Decido. Inicialmente, nos termos do 

artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, “São impenhoráveis: [...] 

a quantia depositada e caderneta de poupança, até o limite de 

40(quarenta) salários mínimos”. In casu, a cópia do cartão e o extrato 

bancário juntado no valor de R$1.150,15(...) referentes à conta poupança 

n°00055536-3, agência 3927 da Caixa Econômica Federal, não deixa 

margem para entendimento diverso, uma vez que a penhora discutida foi 

efetivamente realizada sobre conta poupança de titularidade da executada 

LIGIA CARLA DE OLIVEIRA, devendo a penhora ser desconstituída. 

Expeça-se alvará em favor da executada LIGIA CARLA DE OLIVEIRA para 

devolução do montante referente à penhora no valor de R$1.150,15(...), 

corrigido monetariamente, conforme dados informados na petição de Id 

29221182. Intime-se a parte exequente Claro S/A a requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 dias. Primavera do Leste/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-41.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME DISTRIBUIDORA DE DRYWALL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIPERFIL GRASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA 

(REQUERIDO)

LEADER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000805-41.2020.8.11.0037. AUTOR: PRIME DISTRIBUIDORA DE 

DRYWALL LTDA REQUERIDO: LEADER CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA - ME, MULTIPERFIL GRASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PERFILADOS LTDA Vistos, Trata-se da ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais c/c pedido liminar pleiteada por PRIME 

DISTRIBUIDORA DE DRYWALL LTDA ME em face de LEADER 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e MULTIPERFIL GRASSER IND. E 

COM. DE PERFILADOS LTDA, todos qualificados na petição inicial, em que 
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pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional a fim 

de que as requeridas suspendam os efeitos dos protestos referente aos 

títulos sub judice, até o deslinde da presente ação. Dos Fatos. Alega, em 

síntese, que a parte requerente realizou novação contratual com as 

requeridas, referente os títulos inadimplidos de n°61048/02; 60838/03; 

61048/03; 60537/04; 60538/04; 60838/04; 61048/04 e 61051/04, no valor 

total de R$34.406,73(trinta e quatro mil, quatrocentos e seis reais e 

setenta e três centavos), parcelado em 10(dez) vezes no valor de 

R$3.440,67(três mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e sete 

centavos). Sustenta que as parcelas estão sendo adimplidas 

tempestivamente, no entanto as requeridas não baixaram os protestos. 

Afirma que realizou Notificação Extrajudicial para solicitar cartas de 

anuência e baixa dos protestos e também não obteve êxito. Aponta que a 

3ª parcela no valor de R$3.440,67(...) foi consignado em juízo em razão 

das requeridas terem descumprido o acordo, qual seja, baixa dos 

protestos e emissão da carta de anuência. Vieram os seguintes 

documentos: Contrato de Novação e Histórico de Pagamento (id. 

nº29218978); Notificação Extrajudicial (id. n°29218982 e 29218984) e 

demais documentos indispensáveis para a propositura desta ação. É a 

síntese do necessário. É o relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Ressalto que é incontroverso 

nos autos que o autor possui uma dívida com as requeridas no valor de 

R$34.406,73(trinta e quatro mil, quatrocentos e seis reais e setenta e três 

centavos), a qual foi objeto de renegociação acostada no evento 

n°29218978, caracterizando novação, visto que não consta cláusula 

diversa no termo de acordo. No instrumento de renegociação, ficou 

pactuado que o requerente concordaria em pagar e a requerida 

concordaria em receber o débito em 10(dez) parcelas no valor de 

R$3.440,67(três mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e sete 

centavos). Não há descumprimento do acordo até o momento, de forma 

que a manutenção dos protestos se torna ilegítimo. Assim, o deferimento 

da tutela é medida que se impõe. De outro lado, não há que se falar em 

perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem 

eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, 

sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de 

irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, nos termos do artigo 300 e demais do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que seja 

oficiada ao 4º Tabelionato de Notas – Cartório do 4º Ofício de 

Rondonópolis/MT, situado no endereço: Av. Amazonas, n°639, Centro, 

Rondonópolis/MT, Cep 78.700-050, para que o Oficial da Serventia 

proceda a suspensão dos efeitos dos protestos Instrumento 1119378, 

Livro 229, Data Apresentação 19/02/2019 , Livro Inst. 2090, Página 23, 

Data Protocolo 22/02/2019, valor de R$2.536,35(...), vencimento em 

09/02/2019; Instrumento 1119380, Livro 229, Data Apresentação 

19/02/2019, Livro Inst. 2090, Página 24, Data Protesto 22/02/2019, Valor 

de 7.221,45(...) e vencimento em 09/02/2019; Instrumento 1124271, Livro 

230, Data Apresentação 28/03/2019, Livro Inst. 2108, Página 15, Data 

Protesto 02/04/2019, Valor R$2.536,35(...), vencimento em 03/03/2019; 

Instrumento 1124274, Livro 230, Data Apresentação 28/03/2019, Livro 

Inst. 2108, Página 18, Data Protesto 02/04/2019, Valor de R$7.221,45(...), 

vencimento em 01/03/2019; Instrumento 11244275, Livro 230, Data 

Apresentação 28/03/2019, Livro Inst. 2108, Página 19, Data Protocolo 

02/04/2019, Valor de R$7.221,45(...), vencimento em 21/03/2019; 

Instrumento 1124280, Livro 230, Data Apresentação 28/03/2019, Livro 

Inst. 2108, Página 20, Data Protocolo 02/04/2019, Valor de R$147,00(...), 

vencimento em 21/02/2019; Instrumento 1124281, Livro 230, Data 

Apresentação 28/03/2019, Livro Inst. 2108, Página 21, Data Protesto 

02/04/2019, Valor R$1.542,00(...), vencimento em 21/02/2019; Instrumento 

1124233, Livro 230, Data Apresentação 28/03/2019, Livro Inst. 2107, 

Página 199, Data Protesto 02/04/2019, Valor R$51,27(...), vencimento em 

08/03/2019, devendo a Serventia abster-se de fornecer certidão positiva 

relacionando ou informando o protesto já efetivado do título. Deixo de 

deliberar sobre o pedido de exclusão de negativações porque a 

reclamante não comprovou estar negativada. Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 05/05/2020, às 14h40min 

ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Serve a presente como carta/mandado de citação e 

intimação/Ofício, inclusive para suspender os efeitos dos protestos 

diretamente Cartório do 4º Ofício da Comarca de Rondonópolis/MT. 

Primavera do Leste-MT, 17 de fevereiro de 2.020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000818-40.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SILVA DOS SANTOS OAB - MT22225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000818-40.2020.8.11.0037. REQUERENTE: WESLEY DE OLIVEIRA 

BASTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

c/c pedido liminar pleiteada por WESLEY DE OLIVEIRA BASTOS em face 

de TELEFÔNICA BRASIL S.A, todos qualificados na petição inicial, em que 

pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional 

consistente na exclusão da restrição ao crédito no valor de R$119,97(...), 

com vencimento em 01/09/2016 e disponibilizado em 09/01/2017. Dos 

Fatos. Alega, em síntese, que o requerente foi encaminhado aos órgãos 

de restrição ao crédito pela requerida no valor de R$119,97(cento e 

dezenove reais e noventa e sete centavos), referente ao contrato 

n°0245748863. Sustenta que desconhece o débito, uma vez que o 

contrato está vinculado à linha telefônica 66-9.9692-7310, cujo plano é pré 

pago. Afirma que tentou solucionar o caso na via administrativa e não 

obteve êxito. Vieram os seguintes documentos: Extrato da Negativação 

(id. n°29255732) e demais documentos indispensáveis para a propositura 

desta ação. É a síntese do necessário. É o relato. Decido. Inicialmente, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302. O feito discute a legalidade ou não da restrição ao crédito no valor de 

R$119,97(cento e dezenove reais e noventa e sete centavos), referente 

ao contrato n°0245748863. Nestes termos, ao menos em juízo de cognição 

sumária, há a probabilidade do direito à inexistência do débito cobrado, 

que será melhor analisado após respeitada os princípios do contraditório e 

ampla defesa. Considerando que a parte requerente não possui outras 

negativações salvo o débito discutido nestes autos, deve ser presumida a 

plausibilidade do direito invocado, uma vez que a exclusão da negativação 

não traz prejuízos para a requerida. No que tange ao perigo da demora, é 

este patente, visto que a negativação produz dano efetivo a imagem de 

qualquer pessoa, prejudicando suas atividades profissionais e também os 

atos da vida civil no que tange à obtenção de qualquer crédito. Diante 

disso, o deferimento da liminar é medida que deve ser adotada ao caso em 

concreto. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já 

que as cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de 

insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ 

que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa 

missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

DETERMINO a imediata exclusão da negativação em nome da parte 

requerente WESLEY DE OLIVEIRA BASTOS, portador do CPF 

602.062.453-60, referente ao contrato n°0245748863, no valor de 

R$119,97(...), com vencimento em 01/09/2016, do órgão de cadastro de 

inadimplentes(SERASA), devendo ser providenciada a exclusão da 
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negativação pela Secretaria Judiciária através do sistema SerasaJud. 

Designe-se audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte 

ré poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita 

(escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Serve a presente decisão de carta de citação/mandado/ofício, inclusive 

para fins de exclusão da restrição diretamente pelos órgãos de restrição 

ao crédito. Primavera do Leste-MT, 17 de fevereiro de 2.020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000560-30.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIZ TRIACA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000560-30.2020.8.11.0037. AUTOR(A): FERNANDO LUIZ TRIACA REU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por FERNANDO LUIZ TRIACA, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, todos 

qualificados na petição inicial, em que pleiteia, inicialmente, CONSULTA 

COM MÉDICO CIRURGIÃO ESPECIALISTA EM MÃOS. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, em seus 

artigos 1º e 2º e anexo I, atribuiu à 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande a competência para processar e 

julgar os feitos relativos à saúde pública, nos seguintes termos: Art. 1º 

Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução. (...) 

ANEXO I 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública COMPETÊNCIA: 

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, 

ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as 

ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde 

pública, em que figure como parte o Município de Várzea Grande 

individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os 

Municípios do Estado. (DESTAQUEI) Já a Portaria nº 29/2019-CM do 

Presidente do Conselho da MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO autorizou a distribuição/redistribuição das ações relativas à 

saúde pública para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande, a partir de 30 de setembro de 2019, nos 

termos da mencionada Resolução TJ-MT/OE nº 09, de 25 de julho de 2019. 

Desta forma, em virtude da competência absoluta da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, 

DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e julgar este feito, 

razão pela qual, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. 

Consigno que retifiquei de ofício a autuação do processo, posto que 

cadastrado o assistido Reinaldo Lidio Maia, no entanto, toda a 

documentação e a petição inicial eram em nome de Fernando Luiz Triaca 

(petição esta com endereçamento a 1ª vara Especializada da Fazenda 

Pública de Várzea Grande). Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei 12.153/2009). Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. 

Primavera do Leste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005001-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA BIAVATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT9373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADVAIR PEREIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA OAB - MT19713-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005001-59.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: JUSSARA BIAVATTI 

EXECUTADO: ADVAIR PEREIRA DE SOUSA Vistos, Trata-se de Embargos 

de Declaração opostos pela parte exequente em face da sentença que 

reconheceu de ofício a incompetência do Juizado Especial Cível para 

executar a causa, argumentando que o processo não deveria ter sido 

extinto, mas sim remetido à Justiça Comum para redistribuição e regular 

tramitação, a fim de assegurar o direito ao processo de execução do título. 

É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os embargos de 

declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar 

do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de 

corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento 

de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam 

para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou 

para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito 

infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais. Não 

verifico a presença do vício apontado. O entendimento do juízo foi 

manifestado na decisão ora embargada. Consigno que a doutrina e 

jurisprudência são pacíficas quanto à extinção do processo nos Juizados 

Especiais, quando ausente as condições da ação e os pressupostos de 

validade processual, matérias cognoscíveis de ofício, a qualquer tempo e 

qualquer grau de jurisdição por se tratarem de ordem pública, não sendo 

obrigatória a determinação da redistribuição, vejamos: RECURSO NR. 

445350-21.2012.8.19.0001 RECORRENTE: TNL PCS S.A. E OUTRO 

RECORRIDO: ROSELI NICOLAU GOZZI (...). É cediço que as Leis nº 

9.099/95 e 10.259/01, juntas, compõem o que se pode denominar de 

Estatuto dos Juizados Especiais. As leis supra mencionadas reunidas, do 

ponto de vista do direito processual civil, compõem um importante 

microssistema processual, distinto do sistema criado pelo Código de 

Processo Civil, ainda que a ele deva se recorrer para se completar. Na 

realidade, o Estatuto dos Juizados Especiais criou um sistema jurídico 

próprio, distinto do sistema criado pelo CPC. Trata-se do sistema 

processual adequado para as causas cíveis de menor complexidade, que 

segue princípios e regras próprios, distintos daqueles estabelecidos pelo 

CPC, mas o sistema do CPC lhe é aplicável de forma subsidiária. O 

microssistema processual dos Juizados Especiais é norteado por alguns 

princípios gerais, enumerados no artigo 2º da Lei nº 9099/95. Sua 

generalidade os torna vetores hermenêuticos, o que implica no 

reconhecimento de que toda interpretação dos Estatutos dos Juizados 

Especiais Cíveis só será legítima se levar em conta tais princípios. São 

eles: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Além desses princípios, há um outro vetor hermenêutico do 

Estatuto dos Juizados Especiais Cíveis estabelecido pelo mesmo artigo 2º 

da Lei nº 9099/95, que a busca, sempre que possível, da autocomposição. 

Os Juizados Especiais Cíveis são competentes para as causas cíveis de 

menor complexidade e para as pequenas causas. No sistema processual 

comum, a declaração de incompetência produz, como efeito, a remessa 

dos autos ao juízo competente. Nos JEC´s, porém, uma vez reconhecida a 

incompetência, seja ela absoluta ou relativa, o processo será extinto sem 

resolução do mérito, na forma do artigo 51, II e III da Lei 9099/95, não 

havendo que se falar, portanto, em declínio de competência. É cediço que, 

de acordo com o Enunciado nº 2.2.4 dos Juizados Especiais Cíveis "a 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício, no sistema dos 

Juizados Especiais Cíveis." No caso em exame, da simples leitura da inicial 

verifica-se que o autor é domiciliado na cidade de São Fidélis, competente 

para o deslinde da lide vertente, não havendo qualquer causa jurídica que 

possa autorizar a tramitação do feito na comarca de Campos dos 

Goytacazes, incompetente para a análise da lide. A opcionalidade deferida 

pela lei não pode ensejar a escolha do juízo pela parte, sob pena de 
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inviabilizar a atividade deste juízo. Desta feita, é de se impor a extinção do 

processo, sem resolução do mérito. Pelo exposto, voto no sentido de 

conhecer do recurso e no merito da provimento para julgar O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso III, da Lei nº 

9099/95. Sem sucumbências. Rio de Janeiro, 01 de abril de 2014. PAULO 

LUCIANO DE SOUZA TEIXEIRA Juiz Relator (TJ-RJ - RI: 

04453502120128190001 RJ 0445350-21.2012.8.19.0001, Relator: PAULO 

LUCIANO DE SOUZA TEIXEIRA, Primeira Turma Recursal, Data de 

Publicação: 01/08/2014 00:00) - Destaquei Ante o exposto, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, mas REJEITO-OS INTEGRALMENTE, 

mantendo incólume a decisão proferida. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Primavera do 

Leste, 14 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010978-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS NASCIMENTO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010978-44.2016.8.11.0037. REQUERENTE: MATEUS NASCIMENTO VIEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se de Embargos de Declaração, por 

suposta obscuridade, opostos pela parte reclamada em face da sentença 

de Id 12276223. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os 

embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. Não verifico a presença do vício apontado. O entendimento 

do juízo foi manifestado na decisão ora embargada. Ante o exposto, 

CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, mas REJEITO-OS 

INTEGRALMENTE, mantendo incólume a decisão proferida. Intime-se. 

Primavera do Leste, 14 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005642-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR VIEIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005642-13.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VOLMIR VIEIRA DE PAULA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Trata-se de Embargos de Declaração, por suposta 

contradição, opostos pela parte reclamada em face da sentença de Id 

19547572. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os 

embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. Não verifico a presença do vício apontado. O entendimento 

do juízo foi manifestado na decisão ora embargada. Ante o exposto, 

CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, mas REJEITO-OS 

INTEGRALMENTE, mantendo incólume a decisão proferida. Intime-se. 

Primavera do Leste, 14 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010706-21.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO SUBTIL ARAUJO (REQUERIDO)

DANIEL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0014924A (ADVOGADO(A))

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010706-21.2014.8.11.0037. REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA 

REQUERIDO: MAURICIO SUBTIL ARAUJO, DANIEL DE OLIVEIRA Vistos, 

Trata-se de Embargos de Declaração, por suposta contradição e omissão, 

opostos pela parte reclamada DANIEL DE OLIVEIRA em face da sentença 

de Id 20071498. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os 

embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. Não verifico a presença dos vícios apontados. O 

entendimento do juízo foi manifestado na decisão ora embargada. Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, mas 

REJEITO-OS INTEGRALMENTE, mantendo incólume a decisão proferida. 

Intime-se. Primavera do Leste, 14 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001683-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN FLAVIA JESUS SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001683-97.2019.8.11.0037. INTERESSADO: HELLEN FLAVIA JESUS 

SOUZA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Trata-se de 

Embargos de Declaração, por suposta omissão, opostos pela parte 

reclamante em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência em Id 

21213094. O embargante alega que a decisão deixou de apreciar o item 07 

da petição inicial, para que fosse “solicitada a coordenação do curso de 

Fisioterapia da Instituição Unic Educacional, as notas e frequências do 

último semestre da aluna Hellen Flávia de Jesus Souza, visto que a 

coordenação só pode entregar via requerimento judicia” É o relatório. 

DECIDO. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração 
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constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de 

corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento 

de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam 

para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou 

para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito 

infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais. Não 

verifico a presença do vício apontado. O entendimento do juízo foi 

manifestado na decisão ora embargada. Consigno que o histórico escolar 

do aluno deve ser obtido diretamente na IES, sendo de amplo 

conhecimento que não depende de requerimento judicial para ser emitido, 

mas sim de pedido direto na Faculdade. Ante o exposto, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, mas REJEITO-OS INTEGRALMENTE, 

mantendo incólume a decisão proferida. Intime-se. Primavera do Leste, 14 

de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003575-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO CARDOZO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003575-41.2019.8.11.0037. REQUERENTE: IGOR FERNANDO CARDOZO 

BARBOSA REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A., ELAINE CUSTODIA 

CORREIA Vistos, Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte 

reclamada, por suposta omissão na sentença de Id 28417526. É o 

relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os embargos de 

declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar 

do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de 

corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento 

de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam 

para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou 

para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito 

infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais. Não 

verifico a presença do vício apontado. O entendimento do juízo foi 

manifestado na decisão ora embargada. Ante o exposto, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, mas REJEITO-OS INTEGRALMENTE, 

mantendo incólume a decisão proferida. Intime-se. Primavera do Leste, 14 

de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005215-79.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMINO DELOSBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES OLIVEIRA OAB - MT26984/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005215-79.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MAXIMINO DELOSBEL 

REQUERIDO: ACE SEGURADORA S.A. Vistos. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos 

Materiais e Morais proposta por MAXIMINO DELOSBEL em desfavor de 

ACE SEGURADORA S.A. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte Autora é aposentado e sustenta que recebeu 

descontos em sua conta corrente que considera indevidos, oriundos de 

suposto contrato realizado com a Reclamada, porém nega vínculo com a 

empresa. Informa que os descontos realizados de janeiro a abril/2019 

totalizam o montante de R$ 149,60 (cento e quarenta e nove reais e 

sessenta centavos). Relata que os valores seriam utilizados para 

pagamento de despesas diárias. Pleiteia liminarmente que seja determinada 

a suspensão dos descontos mensais e no mérito objetiva a repetição do 

indébito e indenização por danos morais. Em sede de contestação, a 

Reclamada arguiu que não houve qualquer irregularidade na realização 

das cobranças e que os serviços foram contratados. Apresenta contrato 

e pleiteia a improcedência da ação. Houve apresentação de impugnação 

reiterando os pedidos iniciais. É o breve Relato. Passo à análise do 

MÉRITO. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante 

– consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser afastada a responsabilidade se provar o Réu que 

não ocorreu o defeito do serviço ou que a culpa pela ocorrência desta é 

exclusivamente do consumidor. Neste contexto, caberia à Requerida 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade. Verifica-se nas 

provas apresentadas pela Reclamada que o contrato apresentado não foi 

assinado pela Reclamante, não tendo, portanto, qualquer validade para 

comprovar a origem do débito. Por se tratar de relação de consumo, 

deveria a Requerida ter produzido prova no sentido de corroborar as 

alegações expendidas na peça de defesa, sendo de responsabilidade da 

ré prezar pela segurança e legitimidade dos valores que busca cobrar de 

seus clientes. É evidente que há, nesses casos, falha na prestação do 

serviço, pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade do 

serviço fornecido ao consumidor. Assim, assume o risco da atividade que 

desempenha, o que torna desnecessário discutir possível omissão ou 

culpa uma vez que se trata de relação consumerista. Ora, a parte 

Reclamada é responsável pela cobrança indevida dos serviços não 

contratados, mormente porque a ela competia o dever de cautela e 

verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. A parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Portanto, a cobrança dos débitos 

mencionados pela Reclamante deve ser declarada indevida, bem como a 

condenação a restituir o valor de R$ 149,60 (cento e quarenta e nove 

reais e sessenta centavos), em dobro, em conformidade ao parágrafo 

único, do art. 42, do CDC, é a medida que se impõe. Não há que se falar 

em exigência de comprovação de má-fé, visto que o dispositivo legal não o 

exige, mas apenas a cobrança INJUSTIFICÁVEL, o que está devidamente 

demonstrada nos autos, ante a inexistência de contrato assinado. Com 

relação ao pedido de indenização por danos morais, cumpre salientar que, 

embora a jurisprudência já tenha apontado que o mero descumprimento do 

contrato não seja suficiente a indicar a caracterização do abalo 

extrapatrimonial, no caso em apreço entendo por verificada a situação 

ensejadora da reparação, pois não há contrato válido, prevalecendo a 

inexistência de relação jurídica entre as partes. Importa frisar que incide 

sobre a instituição ré a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à 

vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a 

teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, 

que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente 

pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos 

praticados por terceiros". Cumpre lembrar que, além de sofrer transtornos 

com a utilização de seus dados indevidamente ainda foi prejudicado com 

os descontos em sua conta corrente, o que lhe causou prejuízos 

financeiros, comprometendo a utilização dos valores no pagamento de 

tratamento de saúde. Tais fatos exigem reparação moral. No caso sub 

judice, tendo como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, 

principalmente, que a dor moral sofrida pelo reclamante, foi resultante da 

conduta negligente do banco reclamado, instituição financeira de grande 

porte, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 128 de 547



5.000,00 (cinco mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável 

e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou a parte Reclamante. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, com resolução do 

mérito e nos termos do art. 487, I, CPC, as pretensões iniciais, para: 

-DETERMINAR o cancelamento em definitivo dos serviços não contratado 

pelo Reclamante. -CONDENAR a Reclamada ao pagamento à parte Autora 

do valor de R$ 149,60 (cento e quarenta e nove reais e sessenta 

centavos), em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC desde os 

desembolsos e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida. 

-CONDENAR a Reclamada ao pagamento ao Reclamante da quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) referente a indenização por danos morais, que 

deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE e de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar deste 

arbitramento, data na qual o dano foi aferido em valor já atualizado. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste, 17 de fevereiro 

de 2.020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001160-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE SANTOS DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETRUCIO BOMBARDA (EXECUTADO)

BOTCHA PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001160-22.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ROSIMEIRE SANTOS DUARTE 

EXECUTADO: PETRUCIO BOMBARDA, BOTCHA PNEUS LTDA - ME Vistos. 

Trata-se de Embargos à execução opostos por BOTCHA PNEUS LTDA e 

PETRUCIO BOMBARDA. A parte exequente impugnou os embargos em id 

14268253. Passo então a julgar os embargos antecipadamente, ante o fato 

de se tratar de matéria exclusivamente de direito. Pois bem. O exequente 

pleiteia o recebimento do seu crédito no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), representado pela nota promissória constante no Id. 12035083. Os 

embargantes insurgem-se contra o título de crédito que alegam carecer de 

requisito indispensável a sua formação, qual seja, a certeza, por não estar 

revestida na forma prescrita em lei, devendo ser considerada inexequível. 

O artigo 54 do Decreto nº 2.044, de 31 de dezembro de 1908, dispõe que 

a nota promissória é uma promessa de pagamento e deve conter, dentre 

outros requisitos, a assinatura de próprio punho do emitente ou do 

mandatário especial, conforme expressamente descrito, senão vejamos, in 

verbis: Art. 54. A nota promissória é uma promessa de pagamento e deve 

conter estes requisitos essenciais, lançados, por extenso no contexto: I. a 

denominação de "Nota Promissória" ou termo correspondente, na língua 

em que for emitida; II. a soma de dinheiro a pagar; III. o nome da pessoa a 

quem deve ser paga; IV. a assinatura do próprio punho da emitente ou do 

mandatário especial. Da análise da nota promissória, verifico que esta tem 

a denominação “nota promissória”; que o valor de R$30.000,00 (...) consta 

do título, bem como que se deve pagar à exequente ROSIMEIRE SANTOS 

DUARTE e que há a assinatura do executado Petrucio (com o respectivo 

CPF). Além disso, no campo de avalista aparece o outro executado Botcha 

Pneus, com o respectivo CNPJ e também com a assinatura de Petrucio. 

Desta forma, julgo IMPROCEDENTES os embargos à execução, vez que a 

nota promissória se reveste dos requisitos legais para sua constituição 

como título executivo. Diante da recusa do bem oferecido pelo executado 

como garantia à execução manifestada em Id 14268461, INTIME-SE A 

PARTE EXEQUENTE A TRAZER A PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO, no 

prazo de 10 (dez) dias, bem como para requerer o que entender de direito. 

Decorrido o prazo recursal, concluso para deliberações. Intime-se. 

Primavera do Leste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003665-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RIOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BICALHO GUIMARAES OAB - MG147795 (ADVOGADO(A))

ARTHUR FRANCO CARVALHO OAB - MT24647/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE SORRISO JUIZADOS EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do 

Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ERICO DE ALMEIDA DUARTE PROCESSO n. 

1003665-74.2018.8.11.0040 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: PAULO RIOS ALVES 

Endereço: Avenida Parana, 170 B, Benjamim Raiser, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 POLO PASSIVO: Nome: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, BLOCO A, ED. 

JACARI, 4 ANDAR, CONJUNTOS 42 E 43, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, 

BARUERI - SP - CEP: 06454-000 INTIMANDO: PAULO RIOS ALVES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA , 

atualmente em local incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das 

custas processuais pendentes no valor de R$ 557,93 no prazo de 05 dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme 

determinação da CNGC/MT. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia 

emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, WANDERLEY JOAQUIM DE 

BARROS, digitei. Sorriso, 13 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001499-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIR GIORDANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ASCOLI DE CEZARO (EXECUTADO)

PEDRO ROBERTO DE CEZARO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 2.600,00 a que foi condenado nos termos da 
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r. sentença id Nº 24309128, sendo que o valor de R$ 1.300,00 refere-se 

as custas e o valor de R$ 1.300,00 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001499-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIR GIORDANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ASCOLI DE CEZARO (EXECUTADO)

PEDRO ROBERTO DE CEZARO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 2.600,00 que foi condenado nos termos da r. 

sentença id Nº 24309128, sendo que o valor de R$1.300,00 refere-se as 

custas e o valor de R$ 1.300,00 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002310-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ENDRIZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 18396537, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002280-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECII LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 18403013, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000326-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 18989017, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003528-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTECIR BERTUOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT9995-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME (REU)

SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA (REU)

R. P. DOS SANTOS IMOVEIS EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))
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ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 2.040,00 a que foi condenado nos termos da 

r. sentença ID nº 23695654, sendo que o valor de R$ 1.020,00 refere-se 

as custas e o valor de R$ 1.020,00 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001649-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MOREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 11839485, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001327-93.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,09 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. , sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas e o 

valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001277-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OLIVEIRA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 20083611, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-71.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MANOEL DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 20213507, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON DIAS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 20213508, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002629-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE EDUARDA KELM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 22799228, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-93.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PORTELA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 20225262, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001274-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ARAUJO LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 20229493, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-34.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MOTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID 20213505, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000847-81.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 
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(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

PETIÇÃO DO REQUERIDO RETRO JUNTADA, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000059-67.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL LEON URBANO DE OLIVEIRA OAB - SP324463 (ADVOGADO(A))

ALISSON ANTUNES VIEIRA OAB - PR60275 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. L. -. M. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000059-67.2020.8.11.0040. Embargos de Declaração Vistos 

etc. Cuida-se de embargos de declaração apresentado por SCANIA 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em relação à sentença de id. 

28714408, que indeferiu a inicial, asseverando que a mesma é 

contraditória por desconsiderar a notificação válida (id. 29010371). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Sobre o 

instituto em pauta, o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. Não obstante os argumentos do 

embargante, cristalino que os embargos manejados tratam de 

inconformismo do requerente com a extinção do feito, pois relativamente a 

constituição em mora, consoante exposto no decisum guerreado, para que 

seja considerada válida a intimação do protesto por edital, indispensável 

que seja demonstrado o esgotamento dos meios para tentativa de 

notificação pessoal. Assim e, consoante entendimento jurisprudencial 

majoritário, a decisão proferida a partir da análise dos embargos de 

declaração somente pode modificar o conteúdo de um julgado, quando 

isso for consequência da correção do ato, o que, não é o caso dos autos, 

já que, ao contrário do que afirma o embargante, não se vislumbra na 

decisão/sentença embargada os vícios apontados. É sabido que, não se 

pode admitir os presentes embargos com objetivos infringentes, pois, a 

alteração da decisão proferida somente poderia ocorrer como reflexo da 

sua correção por um dos vícios previstos no dispositivo legal supracitado. 

Lecionando sobre o tema, o mestre Francisco Cavalcanti Pontes de 

Miranda disse “o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque 

o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede 

que se redecida; pede-se que reexprima”. (Comentários ao Código de 

Processo Civil, volume VII. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 399/400). Pelo 

exposto, RECEBO, todavia, DEIXO DE ACOLHER os embargos de 

declaração apresentados. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004893-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TONEL KOBER OAB - RS54183-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA INES KUFFEL QUAINI (EXECUTADO)

Outros Interessados:

CRISTIANO JOSE QUAINI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora para 

efetuar o preparo da Carta Precatória a ser expedida à Comarca de Cruz 

Alta-RS, para intimação do cônjuge meeiro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002770-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Banco do Brasil S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDRE GARCIA SALES (EXECUTADO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora para, 

manifestar-se acerca do Auto de Avaliação de Id. 26254394, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000418-17.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. L. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000418-17.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSIAS SANTOS DA SILVA REU: FRANCISCA FERREIRA LIMA Vistos etc. 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito 

em segredo de justiça (NCPC, artigo 189, II). Quanto ao pedido de fixação 

de alimentos provisórios, uma vez comprovada à relação de parentesco 

ID. 28475240, tal pedido deve ser DEFERIDO. Assim e, diante da 

inexistência de prova acerca dos reais ganhos da requerida, ARBITRO os 

alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, 

atualmente correspondente a R$ 209,00 (duzentos e nove reais), que 

serão devidos a partir da citação e prosseguir até decisão final da causa. 

DESIGNO audiência de mediação para o dia 13 de abril de 2020, às 

13h:00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do 

regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de 

regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive 

na modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação respectivo, 

devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

restando consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores. CITE-SE a parte requerida para 

responder aos termos da presente, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, consignando expressamente as advertências do art. 344 do NCPC. 

Quanto ao pleito de guarda provisória, previamente a análise, DETERMINO 

que a equipe forense realize estudo psicossocial na residência do genitor, 

assinalando prazo de 15 (quinze) dias, após, COLHA-SE o parecer 

ministerial. Por fim, INDEFIRO, por ora, o pedido de fixação de aluguel 

relativo ao imóvel do casal no qual supostamente reside a requerida, eis 

que ausente o fumus boni iuris diante dos escassos documentos 

colacionados aos autos. Além disso, necessário se faz, in casu, 

oportunizar previamente o contraditório. CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público. Por fim, DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, podendo este ser 

revogado a qualquer momento, nas formas da lei. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000529-98.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PERISSE DUARTE JUNIOR OAB - SP53457 (ADVOGADO(A))

VIRGINIA SANTOS PEREIRA GUIMARAES OAB - SP97606 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILO POZZOBON (EXECUTADO)

FERMAP PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 

(EXECUTADO)

EDSON DAL MOLIN (EXECUTADO)

EVERTON DAL MOLIN (EXECUTADO)

GIANCARLOS BAVARESCO (EXECUTADO)
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ELTON DAL MOLIN (EXECUTADO)

NOSSA SENHORA DO CARMO PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

GILBERTO EGLAIR POSSAMAI (EXECUTADO)

ALTIVIR JOSE MARTELLI (EXECUTADO)

EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. A guia e comprovante de pagamento deverão 

ser juntados aos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007875-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA BUCK OAB - MT20352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUVENS DE SANTIAGO AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

CRISTIANO ALCANTARA DE SOUZA (EXECUTADO)

FLAVIA CONTIJO ALBERNAZ (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de 

mandado de citação na cidade de Paranatinga-MT, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), por meio da 

opção “cumprir diligência na: outra comarca” e informar os dados do 

zoneamento para o devido cumprimento, nos termos da Portaria CGJ nº 

142, de 08 de novembro de 2019. A guia e comprovante de pagamento 

deverão ser juntados aos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000531-68.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PERISSE DUARTE JUNIOR OAB - SP53457 (ADVOGADO(A))

VIRGINIA SANTOS PEREIRA GUIMARAES OAB - SP97606 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA DAL MOLIN LTDA. (EXECUTADO)

NOSSA SENHORA DO CARMO PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

EVERTON DAL MOLIN (EXECUTADO)

EDSON DAL MOLIN (EXECUTADO)

GILBERTO EGLAIR POSSAMAI (EXECUTADO)

GIANCARLOS BAVARESCO (EXECUTADO)

EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO (EXECUTADO)

ALTIVIR JOSE MARTELLI (EXECUTADO)

FERMAP PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 

(EXECUTADO)

ILO POZZOBON (EXECUTADO)

ELTON DAL MOLIN (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. A guia e comprovante de pagamento deverão 

ser juntados aos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1002658-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BIONDO & STELLATO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA S/S 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO ASCOLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado de penhora de bens, devendo, para tanto, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. A guia e comprovante de pagamento deverão 

ser juntados aos autos, no prazo legal, tendo em vista que a tentativa de 

penhora on line foi infrutífera.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005989-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDOMIR FERREIRA ROCHA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da Carta Precatória devolvida sem 

o devido cumprimento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000867-72.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIELE NUNES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000867-72.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ALTIELE NUNES 

FERREIRA Vistos etc. Cuida-se de pedido realizado por OMNI S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, qualificado nos autos da 

Ação da Busca e Apreensão promovida na Comarca de Rondonópolis/MT, 

em face de ALTIELE NUNES FERREIRA, requerendo o cumprimento da 

liminar de busca e apreensão deferida por aquele Juízo, nos termos do art. 

3.º, § 12 do Decreto Lei n. 911/1969. É O RELATO DO NECESSÁRIO. 

DECIDO. Inicialmente, CERTIFIQUE-SE quanto à autenticidade dos autos 

que originaram a presente. Após, em sendo confirmada a autenticidade 

dos autos de origem e, comprovado o recolhimento das custas, se for o 

caso, considerando que a parte requerente cumpriu o que determina o art. 

3.º, § 12 do Decreto Lei 911/1969, DETERMINO o cumprimento da liminar de 

Busca e Apreensão deferida pelo Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT 

tendo por objeto a apreensão do veículo descrito em inicial, depositando-o 

com a parte autora ou em mãos de quem por ela indicado. Realizada a 

apreensão dos veículos, INTIME a instituição financeira para retirar o 

veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, conforme dispõe o art 3.º § 13 do Decreto Lei 911/1969. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

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

Processo Número: 1005354-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

H. L. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 134 de 547



RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. (REU)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para requerer 

o que entender de direito para prosseguimento do feito. Sorriso, 

17/02/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008431-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELOR CORDOVA DE BITENCOURT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1008431-39.2019.8.11.0040. Vistos etc. INTIME-SE a parte 

executada para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento 

do débito, sob pena de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre 

o valor do mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 

523, §1º, do CPC. Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem 

que haja notícia de pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

credora para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, 

acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo efetuado 

pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os honorários previstos 

incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC). Não sendo efetuado 

tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de cálculo 

atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte 

executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido de penhora online, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000787-11.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR CARLOS RUGINSKI (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000787-11.2020.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, 

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

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000877-19.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. C. (REQUERENTE)

L. M. C. (REQUERENTE)

T. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

JULIANA SOARES MAIA CAMPOS OAB - 048.612.106-23 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000877-19.2020.8.11.0040. Vistos etc. Analisando detidamente 

os autos, verifica-se que os autores formularam pedido de justiça gratuita. 

Entretanto, entendo que os mesmos não fazem jus ao benefício pleiteado, 

haja vista que a representante é médica, não tendo encartado aos autos 

qualquer documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência. Aliado 

a isso, convém destacar que não obstante o disposto no art. 4º, da Lei n. 

1060/50, ao dizer que “A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial”, entendo 

que o mesmo não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita. Sobre o 

assunto, oportuno a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery, verbis: “A declaração pura e simples do interessado, conquanto 

seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado 

para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que 

ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do 

termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 

2010). Desse modo, ante a ausência de elementos que evidenciem a 

hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos autores para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, PROCEDEREM ao recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, sob pena de cancelamento e consequente 

extinção. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000200-86.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALCEDIR BATISTA GUIDARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

SOLISMAR ELOI BERLATTO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000200-86.2020.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a emenda 

apresentada. Embora se trate de execução de coisa fungível, portanto 

incerta, a seleção do produto foi pactuada entre as partes, devendo a 

ação tomar o curso do artigo 806 e seguintes do Código de Processo Civil. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfazer 

a obrigação (CPC, art. 806), ou, no mesmo prazo, opor embargos (CPC, 

art. 915), independentemente do depósito da coisa. Decorrido o prazo sem 

o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão 

(CPC, 806, §2º). FIXO MULTA de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de 

atraso no cumprimento da obrigação (CPC, art. 806, parágrafo único). 

FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito 

devidamente atualizado. DEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, ao 

Oficial de Justiça encarregado das diligências, caso seja estritamente 

necessário, o que deverá ser certificado, observando o disposto no art. 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000527-31.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO BRATZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000527-31.2020.8.11.0040. EXEQUENTE: 

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP EXECUTADO: LAURA VIVIANE 

DANTAS BALCEIRO, CLAUDIO ROBERTO BRATZ Vistos etc. Cuida-se de 

ação de execução para entrega de coisa incerta com pedido de tutela de 

urgência de arresto proposta por COPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA em 

desfavor de LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO e CLAUDIO ROBERTO 

BRATZ, pelos fatos narrados na exordial. Pois bem, ante o teor do termo 

de informação acostado aos autos pelos Srs. Oficiais de Justiça DEFIRO o 

pedido formulado pela exequente, de modo que DETERMINO a expedição 

de ofício aos armazéns indicados em manifestação de id. 29235532, 

cientificando-lhes da ordem de arresto concedida nos autos, bem como 

DETERMINO que informem acerca da existência de grãos depositados em 

nome da Empresa Cropfield e das pessoas de Claudio Roberto Bratz e 

Laura Viviane Dantas Balceiro, devendo discriminar pormenorizadamente 

o volume total de soja depositado em nome de cada uma destes 

supracitados. Quanto a Adriane Zubler Tomelin, tratando-se de pessoa 

estranha a lide, e inexistindo nos autos comprovação de quaisquer 

relação desta com as partes, indefiro a requisição de informações em seu 

nome. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000847-81.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000847-81.2020.8.11.0040. 

EMBARGANTE: CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA EMBARGADO: COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP Vistos 

etc. Cuida-se de embargos de terceiro promovido por CROPFIELD 

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA em face de COPERLIRA 

AGRONEGÓCIOS LTDA, ambos devidamente qualificados em exordial. Em 

decisão de id. 29272182 foi deferido o pedido liminar de suspensão da 

constrição sobre a área objeto dos embargos condicionado a prestação 

de caução real. Logo após, a embargada manifestou-se em id. 29296195, 

requerendo que a área a ser suspensa da constrição seja limitada a 124 

hectares em razão da colheita efetivada anteriormente à chegada dos 

Oficiais de Justiça. Vieram os autos conclusos. EIS O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem, a despeito da manifestação da 

embargada, compulsando detidamente os autos, especialmente o termo de 

informação colacionado em id. 29257532 nota-se que, apesar do relato 

dos Oficiais de Justiça quanto a colheita efetuada no imóvel objeto do 

arresto anteriormente a chegada dos meirinhos, não é possível afirmar se 

toda a área colhida, ou parte dela, é correspondente a área relativa ao 

talhão 01 objeto dos embargos. Além disso, naquela oportunidade os Srs. 

Oficiais de Justiça relataram que não obtiveram quaisquer informações 

junto ao Armazém da Sipal acerca da existência de soja depositada em 

nome da embargante. Diante da situação narrada acima, conclui-se que 

não há como modificar o teor da liminar concedida à míngua de provas e 

informações acuradas, razão pela qual INDEFIRO o vindicado pela 

embargada. INTIMEM-SE. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005439-08.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLEN PIAZZA (EXECUTADO)

LANDER PIAZZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005439-08.2019.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes (id. 28217221), que passa a fazer parte integrante 

da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil. CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, em 

consonância com o entabulado entre as partes. DISPENSADA a intimação 

das partes, em conformidade na forma do disposto no art. 914 da 

CNGC/MT. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser 

certificado, EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento da quantia 

bloqueada nos autos, em conformidade com o acordado entre as partes. 

Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007653-69.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDITHA PEPPE DA COSTA (EXECUTADO)

ARNOLDO DA COSTA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

RIVONILDO PEPPE COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

MECANOVA COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAL LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1007653-69.2019.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes em conjunto com os terceiros interessados (id. 

27609904), que passa a fazer parte integrante da presente, para que 

surta seus jurídicos e legais efeito, e, consequentemente, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. INDEFIRO o pleito de 

suspensão, eis que em caso de descumprimento do acordo basta a 

simples manifestação da parte interessada para prosseguimento do feito. 

CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, em consonância com o 

entabulado entre as partes. DISPENSADA a intimação das partes, em 

conformidade na forma do disposto no art. 914 da CNGC/MT. P.R.I.C. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000895-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENCIO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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Autos n. 1000895-11.2018.8.11.0040. Embargos de Declaração Vistos 

etc. Cuida-se de embargos de declaração apresentado por PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS em relação à sentença proferida em 

id. 22599208, asseverando que a mesma é omissa, uma vez que nada 

mencionou quanto ao pagamento administrativo (id. 22902417). Certificou 

o decurso do prazo para contrarrazões, id. 29273297. Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Sobre o instituto em pauta, 

o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos 

de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. Pois bem. In casu, entendo que 

razão assiste a embargante, haja vista que no dispositivo final nada fora 

mencionado quanto ao pagamento efetuado na via administrativa. Diante 

de todo exposto, sem maiores delongas, ACOLHO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS opostos para que passe a constar no dispositivo final o 

seguinte: ‘Diante do exposto, ACOLHO em parte o pedido contido na inicial 

para CONDENAR a parte demandada ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois 

mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referente à 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência 

de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

a partir do sinistro, deduzindo-se a quantia paga administrativamente, 

consoante comprovante de id. 12949180, p. 42.’ Por conseguinte, 

CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 

85 do CPC, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, eis que o mesmo é 

beneficiário da AJG. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004995-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARY JANE MALTA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO CORDEIRO DE PAULA OAB - RS85753 (ADVOGADO(A))

DIEGO ALVES MADRUGA OAB - RS78703 (ADVOGADO(A))

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004995-43.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por MARY JANE 

MALTA GOMES em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, pretendendo o recebimento de indenização relativa 

ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico. Despacho saneador, oportunidade que foi deferida a 

prova pericial, id. 13586230. Laudo pericial, id. 25620249. A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial em id. 26098340, pugnando pelo 

julgamento antecipado do feito, ao passo que a demandada deixou 

transcorrer in albis o prazo para manifestação (certidão de id. 29275985). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Ab initio, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do 

Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade 

de dilação probatória. Inexistindo outras questões prévias a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, passo à análise 

meritória. MÉRITO Urge destacar que, a matéria em comento está 

disciplinada pela Lei n. 6.194/74, com as alterações subsequentes, além 

de regulamentações expedidas pelos órgãos competentes. Para 

recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante deve comprovar os 

seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a 

invalidez permanente; c) o nexo causal entre o acidente automobilístico e a 

invalidez permanente. Nesse contexto, destaca-se que o primeiro requisito 

– acidente automobilístico - restou preenchido pelos documentos 

carreados aos autos pela autora, mormente pelo prontuário médico de id. 

10052046, que não deixa margem de dúvida quanto ao envolvimento da 

demandante em acidente de trânsito ocorrido no dia 04/09/2016. No que 

tange aos demais requisitos – invalidez permanente e nexo causal -, é 

certo que também restaram comprovados pelo laudo pericial de id. 

25620249. Afinal, a perita asseverou que a autora apresenta “invalidez 

permanente em ombro esquerdo, definida em 25%”. Logo, conclui-se que 

a requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da Lei nº 

6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente....”. Já no que 

se refere ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o advento da 

Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei n. 11.482, de 31 de 

maio de 2007, houve alteração na tarifação das indenizações do seguro 

obrigatório, sendo fixadas em valores determinados e não mais em 

salários mínimos. Dessa feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 

11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto que o sinistro ocorrera em 

04/09/2016, ou seja, após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse 

sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À 

MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA 

LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após 

a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos 

termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: 

Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Convém ressalvar que a perícia médica 

realizada, atestou a incapacidade da autora. Com efeito, o artigo 3º, § 1º, 

inciso II, da Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (...) II - 

quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. Desse modo, a 

indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na proporção de 

25% (13.500,00 x 25% x 25%) do teto máximo, qual seja, R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) em relação 

a fratura no ombro esquerdo. Dessa forma, o conjunto probatório revela 

que a parte demandante ficou com sequelas irreversíveis, fazendo, 

portanto, jus à indenização do seguro obrigatório. Diante do exposto, 

ACOLHO em parte o pedido contido na inicial para CONDENAR a parte 

demandada ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três 

reais e setenta e cinco centavos), referente à indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro, 

devendo ser deduzida eventual quantia paga administrativamente. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face ao 
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princípio da causalidade, CONDENO ainda a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. EXPEÇA-SE o 

competente alvará de levantamento do valor relativo aos honorários 

periciais. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003184-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMAR BARROS ALENCAR (EXEQUENTE)

RAYANE MORAES COSTA (EXEQUENTE)

CRISTIANE BATISTA DE SOUSA (EXEQUENTE)

CARLA SOARES DE MELO (EXEQUENTE)

LULIANE CRISNEY DAS CHAGAS ALVES (EXEQUENTE)

WYNDIANARA SANGALETI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

REJANE RODRIGUES DA SILVA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003184-48.2017.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Ante a satisfação do débito pela parte executada (id. 

29102977), JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 924, II, 

do Código de Processo Civil. CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 

consonância com a sentença proferida. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADA, o que deverá ser certificado, EXPEÇA-SE o competente alvará 

de levantamento da quantia depositada nos autos. Em seguida, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000845-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE FREITAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000845-19.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por DORALICE 

FREITAS DA SILVA em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S/A, pretendendo o recebimento de indenização 

relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico. Despacho saneador, oportunidade que foi deferida a 

prova pericial, id. 13166769. Laudo pericial, id. 25620288. A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial em id. 26217039, pugnando pelo 

julgamento antecipado do feito, ao passo que a demandada deixou 

transcorrer in albis o prazo para manifestação (certidão de id. 29276691). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Ab initio, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do 

Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade 

de dilação probatória. Inexistindo outras questões prévias a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, passo à análise 

meritória. MÉRITO Urge destacar que, a matéria em comento está 

disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as alterações subsequentes, além 

de regulamentações expedidas pelos órgãos competentes. Para 

recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante deve comprovar os 

seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a 

invalidez permanente; c) o nexo causal entre o acidente automobilístico e a 

invalidez permanente. Nesse contexto, destaca-se que o primeiro requisito 

– acidente automobilístico - restou preenchido pelos documentos 

carreados aos autos pela autora, mormente pelos prontuários médicos de 

id. 4939395 e ss, que não deixam margem de dúvida quanto ao 

envolvimento da demandante em acidente de trânsito ocorrido no dia 

14/11/2016. No que tange aos demais requisitos – invalidez permanente e 

nexo causal -, é certo que também restaram comprovados pelo laudo 

pericial de id. 25620288. Afinal, a perita asseverou que a autora apresenta 

“sequela permanente em membros superior esquerdo e inferior esquerdo, 

definida em 70%”. Logo, conclui-se que a requerente cumpriu o disposto 

no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento 

da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do 

dano decorrente....”. Já no que se refere ao valor a ser indenizado, 

registre-se que, com o advento da Medida Provisória n° 340/06, depois 

convertida na Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na 

tarifação das indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em 

valores determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as 

alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em 

exame, visto que o sinistro ocorrera em 14/11/2016, ou seja, após a 

entrada em vigor dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE 

VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO 

COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO 

IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o 

valor da condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 

6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Apelação: APL 9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 

28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao 

caso concreto as disposições contidas na Medida Provisória n. 451/2008, 

posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual determina o 

pagamento da indenização proporcional ao grau de incapacidade, 

segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em 

dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO 

DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE 

SEGUIR OS PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 

6.194/74 E, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER 

PAGA EM PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. 

APELO DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, 

Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Convém ressalvar 

que a perícia médica realizada, atestou a incapacidade da autora. Com 

efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de 70% (13.500,00 x 70% x 70%) do teto máximo, qual seja, R$ 

6.615,00 (seis mil, seiscentos e quinze reais) em relação a fratura no 

membro superior esquerdo e de 70% (13.500,00 x 70% x 70%) do teto 

máximo, qual seja, R$ 6.615,00 (seis mil, seiscentos e quinze reais) em 

decorrência da fratura no membro inferior esquerdo, totalizando o 

montante de R$ 13.230,00 (treze mil, duzentos e trinta reais). Dessa 

forma, o conjunto probatório revela que a parte demandante ficou com 

sequelas irreversíveis, fazendo, portanto, jus à indenização do seguro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 138 de 547



obrigatório. Diante do exposto, ACOLHO em parte o pedido contido na 

inicial para CONDENAR a parte demandada ao pagamento de R$ 13.230,00 

(treze mil, duzentos e trinta reais), referente à indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro, 

devendo ser deduzida eventual quantia paga administrativamente. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face ao 

princípio da causalidade, CONDENO ainda a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. EXPEÇA-SE o 

competente alvará de levantamento do valor relativo aos honorários 

periciais. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000602-70.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO REZENDE FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA OAB - MT23931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - 015.663.438-44 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Recebo o presente cumprimento de sentença, RETIFIQUE a 

capa dos autos. Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, acrescido de custas e despesas 

processuais. Fica a parte executada, desde já, advertida de que não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), além de honorários 

advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, 

do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo 

efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os honorários 

previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC). Não sendo 

efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de 

cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou EXPEÇA-SE o 

necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). 

Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Apresentada impugnação ao 

cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade e 

proceda com a intimação da parte exequente para manifestar-se no 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, após, conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000513-47.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITO DIER (EXECUTADO)

MARLENE DIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., CITE-SE o executado para, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, 

contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). FIXO 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC). Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

Oficial de Justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na 

mesma oportunidade, o executado (829, § 1° CPC). A penhora recairá 

sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 

pelo executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (829, § 2º CPC). Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (830, §1° CPC). Cientifique-se 

o executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se opor à execução por meio 

de embargos (artigos 914 c/c 915 e 919, todos do CPC/2015). Poderá o 

devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do CPC/2015). Se 

o exequente requerer, EXPEÇA-SE CERTIDÃO de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. (assinado digitalmente) 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000651-14.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ROBERTO GRISON (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., 1 - RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, nos 

termos do artigo 700, §2° do CPC. 2 - DEFIRO de plano, a expedição do 

mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de 

obrigação de fazer ou de não fazer, COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

nos termos pedidos na inicial, bem como para o pagamento de honorários 

advocatícios, estes equivalentes a 5% do valor da causa (CPC, art. 701). 

3 - No caso de pronto pagamento fica o polo passivo isento das custas e 

honorários advocatícios (CPC art. 701, § 1º). 4 - Conste ainda, do 

mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e, caso não 

haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC art. 1.102). 

5 - DEFIRO, desde já, os benefícios do artigo 212 §1° e 2°, do Código de 

Processo Civil. 6- CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 7 - ÀS 

PROVIDENCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000659-88.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIRLEI RAMOS TOFOLI (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART
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Vistos etc., 1 - RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, nos 

termos do artigo 700, §2° do CPC. 2 - DEFIRO de plano, a expedição do 

mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de 

obrigação de fazer ou de não fazer, COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

nos termos pedidos na inicial, bem como para o pagamento de honorários 

advocatícios, estes equivalentes a 5% do valor da causa (CPC, art. 701). 

3 - No caso de pronto pagamento fica o polo passivo isento das custas e 

honorários advocatícios (CPC art. 701, § 1º). 4 - Conste ainda, do 

mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e, caso não 

haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC art. 1.102). 

5 - DEFIRO, desde já, os benefícios do artigo 212 §1° e 2°, do Código de 

Processo Civil. 6- CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 7 - ÀS 

PROVIDENCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000661-58.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLORINHA PEDROZO DE QUADROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., CITE-SE o executado para, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, 

contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). FIXO 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC). Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

Oficial de Justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na 

mesma oportunidade, o executado (829, § 1° CPC). A penhora recairá 

sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 

pelo executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (829, § 2º CPC). Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (830, §1° CPC). Cientifique-se 

o executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se opor à execução por meio 

de embargos (artigos 914 c/c 915 e 919, todos do CPC/2015). Poderá o 

devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do CPC/2015). Se 

o exequente requerer, EXPEÇA-SE CERTIDÃO de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000670-20.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON RIBEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., CITE-SE o executado para, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, 

contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). FIXO 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC). Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

Oficial de Justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na 

mesma oportunidade, o executado (829, § 1° CPC). A penhora recairá 

sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 

pelo executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (829, § 2º CPC). Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (830, §1° CPC). Cientifique-se 

o executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se opor à execução por meio 

de embargos (artigos 914 c/c 915 e 919, todos do CPC/2015). Poderá o 

devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do CPC/2015). Se 

o exequente requerer, EXPEÇA-SE CERTIDÃO de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000675-42.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VITOR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., CITE-SE o executado para, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, 

contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). FIXO 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC). Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

Oficial de Justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na 

mesma oportunidade, o executado (829, § 1° CPC). A penhora recairá 

sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 

pelo executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (829, § 2º CPC). Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (830, §1° CPC). Cientifique-se 

o executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se opor à execução por meio 

de embargos (artigos 914 c/c 915 e 919, todos do CPC/2015). Poderá o 

devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 
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inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do CPC/2015). Se 

o exequente requerer, EXPEÇA-SE CERTIDÃO de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001145-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DILEAN DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº: 1001145-15.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001785-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº: 1001785-18.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003116-30.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO MARQUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

GIRRANE DANTAS DE OLIVEIRA ROEHRS (EXECUTADO)

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E VIDROS OLIDAN LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO KASSNER OAB - MT0018921A (ADVOGADO(A))

 

1003116-30.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos acerca da petição do Executado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006879-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIC AUGUSTO GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELI TEIXEIRA OAB - MT25750/O-O (ADVOGADO(A))

 

1006879-73.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 17 de fevereiro de 2020 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001610-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MUSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT17453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA MOTTA LAMEIRA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1001610-19.2019.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000933-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

Processo nº: 1000933-91.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000727-38.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LOPES SOBRINHO - ME (REQUERIDO)

 

1000727-38.2020.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 369,30, Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001778-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GERALDO COSTA JATAHY (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº: 1001778-26.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000149-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1000149-46.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002672-94.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO PAGNAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL WALTER (REU)

JESSICA VASCONCELOS KALENINSKI (REU)

 

1002672-94.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado NA COMARCA DE SINOP, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências’. A DILIGÊNCIA DEVERÁ SER PAGA REFERINDO-SE À 

COMARCA DE SINOP/MT. Sorriso/MT, 17 de fevereiro de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000478-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FERREIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS (REU)

 

1000478-29.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000602-70.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO REZENDE FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA OAB - MT23931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - 015.663.438-44 (PROCURADOR)

 

Vistos etc., Recebo o presente cumprimento de sentença, RETIFIQUE a 

capa dos autos. Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, acrescido de custas e despesas 

processuais. Fica a parte executada, desde já, advertida de que não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), além de honorários 

advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, 

do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo 

efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os honorários 

previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC). Não sendo 

efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de 

cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou EXPEÇA-SE o 

necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). 

Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Apresentada impugnação ao 

cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade e 

proceda com a intimação da parte exequente para manifestar-se no 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, após, conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000478-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FERREIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1000478-29.2016.8.11.0040 Vistos etc., Considerando que o 

aviso de recebimento da carta citatória foi assinado por outra pessoa (ID 

16582664), não tendo o requerido apresentado qualquer manifestação 

nos autos, entendo que não há como se presumir sua citação válida 

(art.248, §1º, CPC). O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o 

entendimento de que a validade da citação de pessoa física realizada pelo 

correio depende da entrega da correspondência registrada diretamente ao 

destinatário, que deverá colocar sua assinatura no recibo. Acrescentou 

que subscrito o aviso de recebimento por pessoa diversa do destinatário, 

caberá ao autor o ônus de provar que o réu teve conhecimento inequívoco 

da demanda ajuizada em seu desfavor (REsp 712609). A propósito: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

PENHORA ON LINE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

PROVIDO.É pacífico na doutrina e na jurisprudência que, na citação pelo 

correio com aviso de recebimento, exige-se seja a entrega feita, contra 

recibo, pessoalmente ao citando ou a quem tenha poderes para receber a 

citação em seu nome. Não há, portanto, como se presumir a citação válida 

do agravante na execução fiscal, pois o aviso de recebimento da carta 
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citatória foi assinado por outra pessoa e não houve qualquer 

manifestação nos autos, vindo a apresentar a impugnação somente 

depo i s  da  penho ra  v i a  BAC E N - J U D ”  ( T J M T ,  N . U 

0013614-70.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2016, 

Publicado no DJE 02/05/2016) AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL. 

DECISÃO QUE NÃO CONSIDEROU VALIDA A CITAÇÃO DO AGRAVADO, 

FEITA POR CARTA. INSURGENCIA. ALEGAÇÕES DE DIFICULDADES DE 

CITAR O RECORRIDO. Citação recebida por terceira pessoal que não pode 

ser considerada efetivada. Ato pessoal. Art. 242, do CPC. Decisão 

acertada. Recurso improvido. (TJ-SP-AI: SP 2056560-64.2018.8.26.0000, 

Relator: Fábio Quadros, Data de Julgamento: 11/004/2019, 4ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2019). 1. Por todo exposto, 

INTIME-SE a parte requerida por mandado (art.249/CPC) no endereço 

constante no AR (ID 16582664) para responder os termos da ação dentro 

do prazo legal. 2. Apresentada a contestação, INTIME-SE a parte 

requerente para impugnar, no prazo legal. 3. Sendo infrutífera a citação, 

INTIME-SE a parte autora para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

apresentar novo endereço. 4. Decorrido o prazo acima in albis, INTIME-SE 

PESSOALMENTE o autor para, NO PRAZO 05 (CINCO) DIAS DIAS, dar 

andamento ao feito, sob pena de extinção. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÁS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005548-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BIONDO & STELLATO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA S/S 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))
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Processo nº: 1005548-56.2018.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada por 

GILBERTO NERVO em face de BIONDO STELLATO ADVOCACIA E 

ASSESSORIA JURIDICA S/S. Alega o executado/impugnante que não 

efetuou o pagamento dos honorários na data aprazada no acordo, pois a 

soja não estava em condições de ser colhida, naquela data. Contudo, 

alega que poucos dias após o prazo, adimpliu o valor, quando da 

realização da colheita da safra. Aduz que a multa prevista no acordo deve 

ser revista,  pois  representa enr iquecimento i l íc i to  do 

exequente/impugnado, bem como que mais de 90% da dívida já foi paga, 

conforme tratativas verbais entre as partes (ID 25853974). O 

exequente/impugnado se manifestou pugnando pela improcedência da 

impugnação e apresentou o valor atual do débito que perfaz o montante de 

R$ 27.975,98 (ID 26736178). Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Analisando o presente caso, entendo que é o caso de 

improcedência, uma vez que a parte executada/impugnante não 

apresentou qualquer matéria elencada no rol taxativo do artigo 525, §1°, 

do CPC. Além do mais, não há como desconstituir por meio de impugnação 

a cláusula do acordo que o executado pretende a revisão, uma vez que 

foi objeto de composição livre entre as partes, devidamente homologado e 

transitado em julgado a avença (ID 19948137 e ID 21150526), sob pena de 

afronta do instituto da coisa julgada. Por todo exposto, CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

IMPROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

I do CPC. Sem condenação em honorário advocatício (Súmula 519 STJ). 

Dando prosseguimento ao feito. Considerando que o executado foi 

intimado para efetuar o pagamento do débito voluntariamente e deixou 

decorrer o prazo in albis, DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, nas 

contas bancárias do executado, nos termos do artigo 854 do CPC. 1. 

Assim, EFETIVE-SE o bloqueio de contas do (s) executado (s) através do 

sistema BACENJUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da 

dívida (ID 26736182). JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o 

bloqueio com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo 

emitido pelo Sistema BACENJUD e que a quantia indicada seja transferida 

para a Conta única, na forma do artigo 515 §1° da CNGC. 2. Se a penhora 

online for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, na pessoa de seu advogado constituído, ou , caso não tenha 

advogado, pessoalmente para que se manifeste EM 15 (QUINZE) DIAS, na 

forma do artigo 854, § 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Caso não haja 

manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte credora que deverá ser INTIMADA para se manifestar 

a respeito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 4. Por outro lado, se vier aos 

autos embargos à execução/impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos conclusos. 5. EXPEÇA-SE certidão 

para fins de protesto do título judicial. INTIME-SE. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005548-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BIONDO & STELLATO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA S/S 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Processo nº: 1005548-56.2018.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada por 

GILBERTO NERVO em face de BIONDO STELLATO ADVOCACIA E 

ASSESSORIA JURIDICA S/S. Alega o executado/impugnante que não 

efetuou o pagamento dos honorários na data aprazada no acordo, pois a 

soja não estava em condições de ser colhida, naquela data. Contudo, 

alega que poucos dias após o prazo, adimpliu o valor, quando da 

realização da colheita da safra. Aduz que a multa prevista no acordo deve 

ser revista,  pois  representa enr iquecimento i l íc i to  do 

exequente/impugnado, bem como que mais de 90% da dívida já foi paga, 

conforme tratativas verbais entre as partes (ID 25853974). O 

exequente/impugnado se manifestou pugnando pela improcedência da 

impugnação e apresentou o valor atual do débito que perfaz o montante de 

R$ 27.975,98 (ID 26736178). Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Analisando o presente caso, entendo que é o caso de 

improcedência, uma vez que a parte executada/impugnante não 

apresentou qualquer matéria elencada no rol taxativo do artigo 525, §1°, 

do CPC. Além do mais, não há como desconstituir por meio de impugnação 

a cláusula do acordo que o executado pretende a revisão, uma vez que 

foi objeto de composição livre entre as partes, devidamente homologado e 

transitado em julgado a avença (ID 19948137 e ID 21150526), sob pena de 

afronta do instituto da coisa julgada. Por todo exposto, CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

IMPROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

I do CPC. Sem condenação em honorário advocatício (Súmula 519 STJ). 

Dando prosseguimento ao feito. Considerando que o executado foi 

intimado para efetuar o pagamento do débito voluntariamente e deixou 

decorrer o prazo in albis, DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, nas 

contas bancárias do executado, nos termos do artigo 854 do CPC. 1. 

Assim, EFETIVE-SE o bloqueio de contas do (s) executado (s) através do 

sistema BACENJUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da 

dívida (ID 26736182). JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o 

bloqueio com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo 

emitido pelo Sistema BACENJUD e que a quantia indicada seja transferida 

para a Conta única, na forma do artigo 515 §1° da CNGC. 2. Se a penhora 

online for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, na pessoa de seu advogado constituído, ou , caso não tenha 

advogado, pessoalmente para que se manifeste EM 15 (QUINZE) DIAS, na 

forma do artigo 854, § 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Caso não haja 

manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte credora que deverá ser INTIMADA para se manifestar 
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a respeito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 4. Por outro lado, se vier aos 

autos embargos à execução/impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos conclusos. 5. EXPEÇA-SE certidão 

para fins de protesto do título judicial. INTIME-SE. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005548-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BIONDO & STELLATO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA S/S 

(EXEQUENTE)
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Processo nº: 1005548-56.2018.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada por 

GILBERTO NERVO em face de BIONDO STELLATO ADVOCACIA E 

ASSESSORIA JURIDICA S/S. Alega o executado/impugnante que não 

efetuou o pagamento dos honorários na data aprazada no acordo, pois a 

soja não estava em condições de ser colhida, naquela data. Contudo, 

alega que poucos dias após o prazo, adimpliu o valor, quando da 

realização da colheita da safra. Aduz que a multa prevista no acordo deve 

ser revista,  pois  representa enr iquecimento i l íc i to  do 

exequente/impugnado, bem como que mais de 90% da dívida já foi paga, 

conforme tratativas verbais entre as partes (ID 25853974). O 

exequente/impugnado se manifestou pugnando pela improcedência da 

impugnação e apresentou o valor atual do débito que perfaz o montante de 

R$ 27.975,98 (ID 26736178). Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Analisando o presente caso, entendo que é o caso de 

improcedência, uma vez que a parte executada/impugnante não 

apresentou qualquer matéria elencada no rol taxativo do artigo 525, §1°, 

do CPC. Além do mais, não há como desconstituir por meio de impugnação 

a cláusula do acordo que o executado pretende a revisão, uma vez que 

foi objeto de composição livre entre as partes, devidamente homologado e 

transitado em julgado a avença (ID 19948137 e ID 21150526), sob pena de 

afronta do instituto da coisa julgada. Por todo exposto, CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

IMPROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

I do CPC. Sem condenação em honorário advocatício (Súmula 519 STJ). 

Dando prosseguimento ao feito. Considerando que o executado foi 

intimado para efetuar o pagamento do débito voluntariamente e deixou 

decorrer o prazo in albis, DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, nas 

contas bancárias do executado, nos termos do artigo 854 do CPC. 1. 

Assim, EFETIVE-SE o bloqueio de contas do (s) executado (s) através do 

sistema BACENJUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da 

dívida (ID 26736182). JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o 

bloqueio com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo 

emitido pelo Sistema BACENJUD e que a quantia indicada seja transferida 

para a Conta única, na forma do artigo 515 §1° da CNGC. 2. Se a penhora 

online for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, na pessoa de seu advogado constituído, ou , caso não tenha 

advogado, pessoalmente para que se manifeste EM 15 (QUINZE) DIAS, na 

forma do artigo 854, § 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Caso não haja 

manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte credora que deverá ser INTIMADA para se manifestar 

a respeito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 4. Por outro lado, se vier aos 

autos embargos à execução/impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos conclusos. 5. EXPEÇA-SE certidão 

para fins de protesto do título judicial. INTIME-SE. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005548-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BIONDO & STELLATO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA S/S 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))
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Processo nº: 1005548-56.2018.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada por 

GILBERTO NERVO em face de BIONDO STELLATO ADVOCACIA E 

ASSESSORIA JURIDICA S/S. Alega o executado/impugnante que não 

efetuou o pagamento dos honorários na data aprazada no acordo, pois a 

soja não estava em condições de ser colhida, naquela data. Contudo, 

alega que poucos dias após o prazo, adimpliu o valor, quando da 

realização da colheita da safra. Aduz que a multa prevista no acordo deve 

ser revista,  pois  representa enr iquecimento i l íc i to  do 

exequente/impugnado, bem como que mais de 90% da dívida já foi paga, 

conforme tratativas verbais entre as partes (ID 25853974). O 

exequente/impugnado se manifestou pugnando pela improcedência da 

impugnação e apresentou o valor atual do débito que perfaz o montante de 

R$ 27.975,98 (ID 26736178). Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Analisando o presente caso, entendo que é o caso de 

improcedência, uma vez que a parte executada/impugnante não 

apresentou qualquer matéria elencada no rol taxativo do artigo 525, §1°, 

do CPC. Além do mais, não há como desconstituir por meio de impugnação 

a cláusula do acordo que o executado pretende a revisão, uma vez que 

foi objeto de composição livre entre as partes, devidamente homologado e 

transitado em julgado a avença (ID 19948137 e ID 21150526), sob pena de 

afronta do instituto da coisa julgada. Por todo exposto, CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

IMPROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

I do CPC. Sem condenação em honorário advocatício (Súmula 519 STJ). 

Dando prosseguimento ao feito. Considerando que o executado foi 

intimado para efetuar o pagamento do débito voluntariamente e deixou 

decorrer o prazo in albis, DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, nas 

contas bancárias do executado, nos termos do artigo 854 do CPC. 1. 

Assim, EFETIVE-SE o bloqueio de contas do (s) executado (s) através do 

sistema BACENJUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da 

dívida (ID 26736182). JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o 

bloqueio com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo 

emitido pelo Sistema BACENJUD e que a quantia indicada seja transferida 

para a Conta única, na forma do artigo 515 §1° da CNGC. 2. Se a penhora 

online for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, na pessoa de seu advogado constituído, ou , caso não tenha 

advogado, pessoalmente para que se manifeste EM 15 (QUINZE) DIAS, na 

forma do artigo 854, § 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Caso não haja 

manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte credora que deverá ser INTIMADA para se manifestar 

a respeito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 4. Por outro lado, se vier aos 

autos embargos à execução/impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos conclusos. 5. EXPEÇA-SE certidão 

para fins de protesto do título judicial. INTIME-SE. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito
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Processo nº: 1005548-56.2018.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada por 

GILBERTO NERVO em face de BIONDO STELLATO ADVOCACIA E 

ASSESSORIA JURIDICA S/S. Alega o executado/impugnante que não 

efetuou o pagamento dos honorários na data aprazada no acordo, pois a 

soja não estava em condições de ser colhida, naquela data. Contudo, 

alega que poucos dias após o prazo, adimpliu o valor, quando da 

realização da colheita da safra. Aduz que a multa prevista no acordo deve 

ser revista,  pois  representa enr iquecimento i l íc i to  do 

exequente/impugnado, bem como que mais de 90% da dívida já foi paga, 

conforme tratativas verbais entre as partes (ID 25853974). O 

exequente/impugnado se manifestou pugnando pela improcedência da 

impugnação e apresentou o valor atual do débito que perfaz o montante de 

R$ 27.975,98 (ID 26736178). Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Analisando o presente caso, entendo que é o caso de 

improcedência, uma vez que a parte executada/impugnante não 

apresentou qualquer matéria elencada no rol taxativo do artigo 525, §1°, 

do CPC. Além do mais, não há como desconstituir por meio de impugnação 

a cláusula do acordo que o executado pretende a revisão, uma vez que 

foi objeto de composição livre entre as partes, devidamente homologado e 

transitado em julgado a avença (ID 19948137 e ID 21150526), sob pena de 

afronta do instituto da coisa julgada. Por todo exposto, CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

IMPROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

I do CPC. Sem condenação em honorário advocatício (Súmula 519 STJ). 

Dando prosseguimento ao feito. Considerando que o executado foi 

intimado para efetuar o pagamento do débito voluntariamente e deixou 

decorrer o prazo in albis, DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, nas 

contas bancárias do executado, nos termos do artigo 854 do CPC. 1. 

Assim, EFETIVE-SE o bloqueio de contas do (s) executado (s) através do 

sistema BACENJUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da 

dívida (ID 26736182). JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o 

bloqueio com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo 

emitido pelo Sistema BACENJUD e que a quantia indicada seja transferida 

para a Conta única, na forma do artigo 515 §1° da CNGC. 2. Se a penhora 

online for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, na pessoa de seu advogado constituído, ou , caso não tenha 

advogado, pessoalmente para que se manifeste EM 15 (QUINZE) DIAS, na 

forma do artigo 854, § 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Caso não haja 

manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte credora que deverá ser INTIMADA para se manifestar 

a respeito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 4. Por outro lado, se vier aos 

autos embargos à execução/impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos conclusos. 5. EXPEÇA-SE certidão 

para fins de protesto do título judicial. INTIME-SE. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004332-26.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AFLISIO FRANCISCO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SANTOS MESQUITA (REQUERIDO)

LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

JULIET RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BEATRIZ FAUSTINO LACERDA DE ALBUQUERQUE OAB - SP339010 

(ADVOGADO(A))

HINGRITTY BORGES MINGOTTI OAB - MT27315/O (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004332-26.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AFLISIO FRANCISCO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SANTOS MESQUITA (REQUERIDO)

LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

JULIET RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BEATRIZ FAUSTINO LACERDA DE ALBUQUERQUE OAB - SP339010 

(ADVOGADO(A))

HINGRITTY BORGES MINGOTTI OAB - MT27315/O (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004229-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON ALMEIDA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAR ESPAÇO VIP (REU)

OZANO BRÁS DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA CRISTINA MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MA19821 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001333-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR ANTONIO DE MORAES OAB - MT4933-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZOLMIR STEFFENON (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005310-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. N. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. O. R. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de cinco dias.
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004409-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. E. D. L. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

FABIANA DE LIMA OAB - 170.536.058-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. S. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS A PARTE AUTORA PARA QUE SE 

MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004301-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. O. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. L. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS AO ADVOGADO DA PARTE 

AUTORA, PARA QUE PRESTE ESCLARECIMENTOS ACERCA DA 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004817-26.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. K. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. D. A. M. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS A PARTE AUTORA, PARA QUE SE 

MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004320-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. K. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. D. A. M. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS A PARTE AUTORA PARA QUE SE 

MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004251-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO FERR INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIMADORES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MOREIRA DOS SANTOS OAB - SP182101 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPERANCA DEMEIS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS A PARTE AUTORA, PARA QUE SE 

MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002177-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REJANE RIBAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI (REU)

MOACIR CHAVES CAMPOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS A PARTE AUTORA, PARA QUE SE 

MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005488-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON TELES DA ROSA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS A PARTE AUTORA, PARA QUE SE 

MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000687-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOCELLIN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ADRIANO SCHMITT (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS A PARTE AUTORA, PARA QUE SE 

MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004359-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR JOSE FROZZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1004359-77.2017.8.11.0040 

AUTOR: ITACIR JOSE FROZZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ITACIR JOSÉ 

FROZZA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual cessou o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 
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benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 9600890, em que 

comprova recebimento do beneficio até 26/01/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

por 09 meses, nos termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a 

redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em observância as especificidades 

da causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001964-49.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA SILVEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001964-49.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: SONIA MARIA SILVEIRA GUIMARAES REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC., Sonia Maria 

Silveira Guimarães ajuizou “Ação Previdenciária com Pedido de concessão 

de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez” em face de Instituto 

Nacional do Seguro Social, almejando, em síntese, condenação da 

autarquia ré na concessão do beneficio de auxílio doença e/ou 

aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, foi concedida a gratuidade 

da justiça (ID. 4158898). Contestação apresentada à ID. 4926767. A parte 

autora á ID. 19565334 postulou pela desistência do feito. É o relato. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que a exequente pleiteou a 

desistência do feito (ID. 19565334). Não havendo óbice ao pedido 

formulado pelo exequente, homologo a desistência da ação, o que faço 

com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – 

homologar a desistência da ação”. Ante o exposto, com fundamento no 

art. 485, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação por parte do requerente, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro 

de 2020. Daiene Vaz Carvalhon Goulart Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000748-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA APARECIDA CERVO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1000748-82.2018.811.0040 Requerente: Terezinha 

Aparecida Cervo dos Santos Requerido: INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social VISTOS ETC, Terezinha Aparecida Cervo dos Santos 

ajuizou a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido Liminar” em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a condenação do 

requerido à concessão do benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria 

por invalidez. Relatou ser filiada da Previdência Social, bem como, estar 

totalmente incapacitada para o trabalho, pois, acometida das seguintes 

moléstias: reduções do espaço discal, uncoatrose na região da coluna 

cervical, lombossacra e Esteatose hepática grau I e Litíase renal bilateral. 

Verberou que em razão das enfermidades sofridas requereu em 

14/11/2017 a concessão do benefício de auxílio-doença (NB 

620.909.549-0), contudo, negado pela autarquia ré, ao argumento da não 

constatação da incapacidade laborativa da segurada. Forte em tais 

fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a inicial com 

documentos e quesitos periciais. A decisão id. 11813387 deferiu a 

concessão do benefício auxílio-doença liminarmente. Em contestação (id. 

13001052), o requerido arguiu os efeitos da prescrição quinquenal como 

prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos ao 

argumento da ausência de incapacidade da requerente, bem como, a 

necessidade de perícia médica judicial para o fim de atestar a 

incapacidade do segurado. Juntou documentos e formulou quesitos. 

Réplica id. 113143093. A decisão id. 14865190 afastou a prejudicial de 

mérito suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido de produção 

de prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial 

juntado no id. 17991846. A autora manifestou concordar com o Laudo (id. 

18490217). De outro lado, o requerido quedou-se silente (id. 19998207). É 

o necessário. Decido. Como relatado, postula a autora a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio doença, ao 

fundamento de sua pretensão nas disposições da Lei nº 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, 

deve-se observar o disposto no art. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 

42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, 

a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. §1º. A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Vale lembrar que o 

período de carência exigido para a concessão de aposentadoria por 

invalidez e/ou do benefício de auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições 

mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 

25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; Nesse passo, denota-se dos 

documentos acostados aos autos que a autora contribuiu durante o 

período legalmente exigido, nos termos do citado artigo, tanto é que a 

própria autarquia demandada já lhe havia concedido anteriormente o 

benefício de auxílio-doença entre 05/11/2005 a 20/11/2005, 04/07/2013 a 
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15/09/2015 e 14/10/2014 a 14/01/2015 (NB`s 5151591521, 6024556164 e 

6082810566), negado, todavia, a partir de 14/11/2017 (NB 620.909.549-0). 

Quanto à incapacidade laborativa da autora, a prova técnica é 

incontestável. O laudo pericial realizado por médico nomeado pelo juízo (id. 

14865190) consignou que a parte autora está INCAPACITADA DE FORMA 

TOTAL E PERMANENTEMENTE em decorrência das enfermidades narradas 

na inicial, impossibilitada, portanto, de manter as atividades antes 

exercidas. No exame físico, apontou a expert: “II - EXAME F ÍSICO GERAL 

O periciando estava trajada corretamente, lúcido e orientado no tempo e 

espaço, colaborativo. Bom estado geral, corado, hidratado e eupnéico. 

Presença de abaulamento em região de coluna lombar. Dor referida à 

palpação de processos espinhosos lombares. Mobilidade alterada da 

coluna lombar com amplitude diminuída em extensão, flexão, inclinação 

lateral e rotação. Exame neurológico evidencia sensibilidade preservada e 

força diminuída em membros inferiores bilateralmente. Boa perfusão 

periférica de membros inferiores, panturrilhas livres, sem edemas.” (d.g.n) 

Indicou também a apresentação de exames complementares: “III – EXAMES 

COMPLEMENTARES Novembro – 2016 – RX DE COLUNA CERVICAL – 

Redução dos espaços discais de C6 -C7 Novembro -2016 - RX DE 

COLUNA LOMBOSACRA – Redução dos espaços discais de L5 -S1.” 

(d.g.n) Aos quesitos, respondeu a expert: (...) 2) Qual a atividade 

laborativa habitual do (a) autor (a)? A parte autora é empregada ou 

“autônoma”? R: Cozinheira, empregada. 3) Diga o Sr. perito se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo 

se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito descrever 

detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa atividade? 

R: Cozinheira, realizava esforços físicos de moderados a intensos. 4) Diga 

o Sr. Perito se a parte autora apresenta sinais sugestivos de que está 

trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, calosidade nãos 

mãos, etc. R: Não apresenta. 5) Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico e se a 

parte autora esta acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou 

do agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade? R: 

Paciente tem quadro de dor lombar crônica com irradiação para membros 

inferiores devido lesões degenerativas, sendo essas de caráter evolutivo. 

(d.g.n) 6) Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr. 

Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame completar? R: Diagnostico foi estabelecido 

clinicamente com auxílio de exames complementares. 7) Diga o Sr. Perito, 

no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando existência de 

exame (s) complementar (es) qual (is) foi (foram) o (s) resultado (s) do (s) 

mesmo (s)? Novembro – 2016 – RX DE COLUNA CERVICAL – Redução 

dos espaços discais de C6 -C7 . Novembro -2016 - RX DE COLUNA 

LOMBOSACRA – Redução dos espaços discais de L5 -S1. (...) 11) Diga o 

Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) 

autor(a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades 

que anteriormente exercia. R: Incapacitada para o trabalho. (d.g.n) 12) No 

caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou 

parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do (a) 

autor (a), levando-o (a) à incapacidade total ou parcial? R: Incapacidade 

total para qualquer atividade, não sendo possível o requerente realizar 

atividades físicas laborais leves a moderadas. (d.g.n) 13). Caso a 

resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a incapacidade 

laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? Para a sua 

atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia 

impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando- o(a) à 

incapacidade permanente ou temporária? R: Incapacidade permanente 

para qualquer atividade, não sendo possível o requerente poder realizar 

atividades físicas laborais leves a moderadas. (d.g.n) 14) No caso de 

incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade teve origem em alguma 

doença do trabalho, doença profissional ou acidente do trabalho, no que 

se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e 

horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora do local de trabalho, 

mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no 

percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, 

ainda que em veículo de propriedade da parte autora. R: A incapacidade 

teve origem em lesões degenerativas, que são de caráter evolutivo, sem 

possibilidade de reverte-las. (d.g.n) (...) Da possibilidade de reabilitação da 

segurada, respondeu a expert: 17) No caso de incapacidade “permanente 

e total”, ela se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer 

atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função? R: 

Incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral , sem 

possibilidade de reabilitação para outra função. (d.g.n) (...) Em conclusão, 

definiu a Senhora Perita o Laudo Pericial: “IV - CONCLUSÃO Pode -se 

afirmar baseado no fator cronológico, fator social e fator clinico que a 

paciente avaliada encontra-se incapacitada de retornar as atividades 

laboratoriais que exercia e pela criteriosa avaliação realizada, considero-a 

incapacitada total e permanentemente para atividades laborais. Sugiro 

início do processo de aposentadoria.” (g.d.n) Destarte, a perícia médica 

atestou que a requerente encontra-se totalmente incapacitada para o 

trabalho, incapacidade insuscetível de reabilitação, conforme resposta ao 

quesito nº 17. Com efeito, comprovado pela autora o requisito da 

incapacidade total e definitiva para atividade laborativa que lhe garanta a 

própria subsistência, assim como que à época do indeferimento do 

benefício de auxílio-doença (14/11/2017) encontrava-se igualmente 

incapacitada para o trabalho, nos termos do art. 42 e seguintes da Lei de 

Planos de Benefícios da Previdência Social, é de rigor a procedência dos 

pedidos para o fim de conceder-lhe o benefício de aposentadoria por 

invalidez. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. TERMO INICIAL. 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. - São 

exigidos à concessão dos benefícios: a qualidade de segurado, a 

carência de doze contribuições mensais - quando exigida, a incapacidade 

para o trabalho de forma permanente e insuscetível de recuperação ou de 

reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência 

(aposentadoria por invalidez) e a incapacidade temporária 

(auxílio-doença), bem como a demonstração de que o segurado não era 

portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime Geral da 

Previdência Social. - No caso, a perícia médica judicial constatou que a 

autora estava total e permanentemente incapacitada para o trabalho, em 

razão de lombalgia crônica e artrose de coluna lombar - Demais requisitos 

para a concessão do benefício - filiação e período de carência - também 

estão cumpridos. Aplica-se ao caso o entendimento jurisprudencial 

dominante no sentido de que o beneficiário não perde o direito ao benefício 

se restar comprovado que não deixou de trabalhar voluntariamente, e sim 

em razão de doença incapacitante. - O termo inicial do benefício deve ser 

mantido na data de cessação indevida do benefício de auxílio-doença 

(16/1/2014), já uma vez que os males dos quais padece a parte autora 

advêm desde então. – (...). - Apelação do INSS não provida.” (TRF-3 - AC: 

00309179420164039999 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO RODRIGO 

ZACHARIAS, Data de Julgamento: 12/12/2016, NONA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2017) “PREVIDENCIÁRIO. 

APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS. 1. Os requisitos da aposentadoria por invalidez estão 

previstos no artigo 42, da Lei nº 8.213/91, a saber: constatação de 

incapacidade total e permanente para o desempenho de qualquer atividade 

laboral; cumprimento da carência; manutenção da qualidade de segurado. 

2. Na hipótese dos autos, a perícia médica constatou a incapacidade 

laborativa total e permanente, em razão de câncer de mama esquerda e 

metástases ósseas, com comprometimento motor severo do membro 

superior esquerdo. Ademais, a autora possui atualmente 63anos de idade 

(esta demanda foi ajuizada em 12/09/2008). Assim, cabível a 

aposentadoria por invalidez. 3. Quanto à data do início do benefício, 

segundo a jurisprudência do STJ, não há como adotar, como termo inicial, 

a data da ciência/juntada do laudo do perito judicial que constata a 

incapacidade, haja vista que esse documento constitui simples prova 

produzida em juízo, que apenas declara situação fática preexistente. 4. 

Apelação do INSS improvida.” (TRF-3 - Ap: 00334376620124039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, Data de 

Julgamento: 05/03/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:19/03/2018) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, razão pela qual CONDENO o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento do referido 

benefício previdenciário em favor de Terezinha Aparecida Cervo dos 

Santos, no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da 

Lei n.º 8.213/91, bem como, o pagamento do 13º salário, desde A DATA 

DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, qual seja, 14/11/2017. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Quanto às 

prestações vencidas a contar da cessação do benefício de 

auxílio-doença, ou seja, 14/11/2017, OBSERVADO EVENTUAIS 

PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, serão 

devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 148 de 547



vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que 

alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), tendo em vista o disposto no §8º, do art. 85, do 

Código de Processo Civil. Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 

3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo em vista o nítido caráter 

alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS por intermédio da EADJ 

– Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários do autor para que implante o benefício ora concedido no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, tendo em vista 

que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 

1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao 

duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015. 

Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 23 de janeiro 

de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000716-09.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA BRUNHOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000716-09.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALZIRA BRUNHOLI REU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT VISTOS ETC, 

Observo, na espécie, clara afronta à norma inserta no art. 2º da Lei 

12.153/09, segundo a qual “É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos.”. Trata-se de regra de 

competência material, portanto, absoluta, conforme dispõe o art. 2º, § 4º 

da referida Lei, verbis: “Art. 2º (...) § 4o No foro onde estiver instalado 

Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” A 

respeito do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM - 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 

12.153/2009 – COMPETÊNCIA ABSOLUTA - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol 

taxativo do artigo 5º da Lei nº 12.153/2009); b) econômico - ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e c) material - 

previsto no §1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução nº 

004/2014/TP. Considerando que a ação de cobrança visa a discutir o 

recebimento de créditos trabalhistas cujo somatório não ultrapassa o valor 

de alçada, é competente para processá-la e julgá-la o Juizado Especial da 

Fazenda Pública. (N.U 1004382-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no 

DJE 25/06/2019) De outra banda, verifico que o processo que deu origem 

à presente demanda (n º 1005271-74.2017.8.11.0040) foi remetido ao 

Juizado Especial desta Comarca, conforme determinação contida no RAI 

nº 1014056-48.2017.8.11.0000. Pelo exposto, reconheço a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA da Justiça Comum para apreciar o pedido, 

nos termos do que dispõe o art. 2º da Lei 12.153/09. Determino a remessa 

imediata do feito ao juízo competente. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 

17 de fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001422-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUDILSON PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PJe n° 1000354-12.2017.8.11.0040 Requerente: Ludilson Pereira do 

Nascimento Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS 

ETC, Ludilson Pereira do Nascimento ajuizou a presente “Ação 

Previdenciária c/c Pedido Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS almejando a condenação do requerido à concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez e/ou restabelecimento do auxílio 

doença. Alegou ser segurado da Previdência Social e incapacitado para o 

trabalho em razão das seguintes enfermidades: dor lombar baixa crônica 

há 02 (dois) anos (CID: M54), irradiada para os membros inferiores, 

obesidade, hiperlordose lombar, encurtamento de isquiotibiais e múltiplos 

osteofitos lombar, hipertensão arterial e diabetes. Asseverou que 

requereu a concessão do benefício de auxílio-doença na via administrativa 

(NB 616.941.124-8), no entanto, negado pela autarquia requerida, ao 

argumento da não constatação da incapacidade laborativa do segurado. 

Instruiu a inicial com documentos. A decisão id. 5577806 concedeu o 

benefício de auxílio-doença liminarmente. Em contestação (6843983), o 

requerido arguiu os efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de 

mérito. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos ao argumento da 

ausência de incapacidade do requerente, bem como, a necessidade de 

perícia médica judicial para o fim de atestar a incapacidade do segurado. 

Juntou documentos e formulou quesitos. Em réplica (id. 7645088), o 

requerido rebateu os argumentos articulados pela autarquia ré, 

oportunidade em que o autor apresentou quesitos. A decisão id. 8241637 

afastou a prejudicial de mérito suscitada pelo requerido, bem como, 

acolheu o pedido de produção de prova pericial e, para tanto, nomeou 

perito judicial. Laudo Pericial acostado no id. 17080350. As partes nada 

manifestaram quanto ao Laudo Pericial, conforme certidão id. 20207799. É 

o necessário. Decido. Com narrado, postula o requerente a concessão do 

benefício de auxílio-doença, ao fundamento de sua pretensão nas 

disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social. Nesse passo, deve-se observar o disposto no art. 

59 da referida lei, verbis: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. (...)” 

Assim, os requisitos para concessão do benefício de auxílio-doença é a 

comprovação da incapacidade laborativa por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, bem como, o cumprimento da carência, quando exigida. 

Vale lembrar que o período de carência exigido para a concessão 

postulado na inicial é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do 

art. 25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; Nesse sentido, o extrato do CNIS do segurado comprova o 

cumprimento da carência exigida pela lei, tanto é que o indeferimento do 

pedido na via administrativa ocorreu em razão da ausência de 

constatação da incapacidade laborativa do autor, e não da carência. 

Quanto à incapacidade do requerente, a prova pericial (id. 17080350) foi 

conclusiva ao apontar a ausência de incapacidade do autor para o 

exercício de atividade antes exercida. No exame físico, apontou a expert: 

“O periciando se encontra hidratado, eupneico, consciente, orientado, 

afebril, com fala, visão e audição preservados. Auscultas cardíaca e 

pulmonar normais. PA=140X90mmHg. Deambula normalmente. 

Apresenta-se vigil, com auto cuidado preservado. Orientado no tempo e 

no espaço. Contactuante e cooperativo, com respostas com nexo, ricas 

em detalhes e coerentes. Pensamento de curso, forma e conteudo 

normais. Sem alterações cognitivas. Sem alteração da memória ou do 

raciocínio. Coluna vertebral sem deformidades, com boa mobilidade. Sinal 

de Lasegue negativo. Obesidade com IMC=37.” Indicou a Sra. Perita no 

Laudo Pericial a existência de exames complementares: “EXAMES 

COMPLEMENTARES 1- Ressonancia magnética de coluna lombar- 

24/07/2018 - espondilose da coluna vertebral leve. Doença discal 

degenerativa lombar. Abaulamentos e barras discoosteofitárias 

especialmente em L4/L5 e L5/S1 sem compressão radicular. Artropatia 

facetária lombar hipertrófica.” Em resposta aos quesitos, asseverou a 

perita judicial, verbis: 1-Qual o nome e a idade atual do autor?Qual o atual 

estado de saúde do autor? Resposta- Sr. Ludilson Pereira do Nascimento 

com 57 anos de idade. Apresenta alterações degenerativas de coluna 
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lombar sem compressão de raizes nervosas. Recebeu tratamento com 

medicamentos e fisioterapia. Trata e controla a hipertensão arterial com 

medicamentos. Ao exame físico pericial constata-se obesidade, níveis 

pressóricos normais e boa mobilidade da coluna vertebral. 2 - Qual a 

atividade laborativa habitual do autor? A parte autora é empregada ou 

autônoma? Resposta - motorista de caminhão. 3 - Diga a Sra. perita, se a 

atividade declarada requer a realização de esforços físicos, de forma 

leve, moderada ou intensa? Resposta - esforço físico leve e não contínuo. 

5 - Diga Sra. perita se o autor está acometido de alguma patologia ? Qual? 

Causou incapacidade? Resposta - Apresenta alterações degenerativas de 

coluna lombar sem compressão de raizes nervosas. Recebeu tratamento 

com medicamentos e fisioterapia. Trata e controla a hipertensão arterial 

com medicamentos. Ao exame físico pericial constata-se obesidade, níveis 

pressóricos normais e boa mobilidade da coluna vertebral. Não comprova 

doença incapacitante. (d.g.n) 6 - Caso a resposta ao quesito 5 seja 

afirmativa diga a Sra. perita se o diagnóstico atual foi estabelecido 

clinicamente ou existe comprovação por exame complementar? Resposta - 

clinicamente e com exames complementares. 7 - Diga a Sra. perita, no 

caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando existência de 

exames complementares, quais foram os resultados dos mesmos ? 

Resposta - Ressonancia magnética de coluna lombar- 24/07/2018- 

espondilose da coluna vertebral leve. Doença discal degenerativa lombar. 

Abaulamentos e barras discoosteofitárias especialmente em L4/L5 e L5/S1 

sem compressão radicular. Artropatia facetária lombar hipertrófica. (d.g.n) 

8 - Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. Perita se é 

possível fixar a provável data do inicio da incapacidade, da enfermidade e 

de seu agravamento, se for o caso? Caso positivo, quando e qual o 

critério utilizado? Caso negativo, indique a provável data do inicio da 

incapacidade, ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir da 

realização do laudo pericial, especialmente se a data do inicio da 

enfermidade não coincide com a data do inicio da incapacidade. Resposta 

- Não comprova incapacidade para o trabalho. . (d.g.n) 9 - Caso a 

resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita se a patologia 

declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada(residual) ? Resposta- não comprova agravamento. (...) 11 - 

Diga a Sra. perita, considerando a profissiografia da atividade declarada, 

se o autor se apresenta incapacitado para o trabalho para as atividades 

que anteriormente exercia ? Resposta - Não comprova incapacidade para 

o trabalho habitual. (d.g.n) A mesma resposta do quesito anterior – não 

comprova incapacidade para o trabalho habitual – foi também utilizada 

para responder aos quesitos n°s 12, 13, 14, 15, 16 e 17. (...)” Em 

conclusão, apontou a médica perita: “CONCLUSÃO O periciando, o Sr. 

Ludilson Pereira do Nascimento, com 57 anos de idade trabalha como 

motorista de caminhão. Apresenta alterações degenerativas de coluna 

lombar sem compressão de raizes nervosas. Recebeu tratamento com 

medicamentos e fisioterapia. Trata e controla a hipertensão arterial com 

medicamentos. Ao exame físico pericial constata-se obesidade, níveis 

pressóricos normais e boa mobilidade da coluna vertebral. Conforme 

documentação apresentada no processo e exame físico pericial não 

comprova doenças incapacitantes. Não apresenta incapacidade para o 

trabalho habitual.” Como se observa, a perícia judicial foi conclusiva pela 

total ausência de incapacidade da parte autora para a atividade laboral 

antes exercida (motorista) como sustentado na peça de ingresso. Aliás, o 

autor tacitamente concordou com a perícia judicial, pois, sequer 

manifestou acerca do resultado do Laudo Pericial. Desta feita, não 

comprovado o requisito da incapacidade para atividade laborativa que 

garanta ao autor sua própria subsistência, nos termos do art. 59 e 

seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, a 

improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe na espécie. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA 

O TRABALHO. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado 

incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de 

sua profissão. Por sua vez, faz jus à aposentadoria por invalidez o 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio acidente é devido ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Não há nos 

autos demonstração de incapacidade para o trabalho no período 

compreendido entre o requerimento administrativo, o ajuizamento da ação 

e a realização do exame pericial. 3. Conquanto o sistema da livre 

persuasão racional permita ao julgador não se vincular às conclusões 

periciais, não se divisa do feito nenhum elemento que tenha o condão de 

desconstituir o laudo apresentado. 4. Apelação desprovida.” (TRF-3 - AC: 

00127538120164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2017, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publ icação: e-DJF3 Judic ia l  1 DATA:11/04/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. 1. A perícia médica realizada nos presentes autos não deixa 

dúvida acerca da inexistência de incapacidade da parte autora para o 

exercício de sua atividade habitual. 2. Sem a comprovação da 

incapacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual da apelante, 

não há suporte legal que possibilite a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. Apelação não provida.” 

(TRF-1 - AC: 00023337820064013805, Relator: JUIZ FEDERAL MÁRCIO 

JOSE DE AGUIAR BARBOSA, Data de Julgamento: 08/06/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 14/09/2015) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a liminar id. 5577806. 

Condeno o requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, 

§8º do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a 

exigibilidade da verba honorária, face à concessão da gratuidade da 

justiça ao autor, na forma do art. 98, §3°, do mesmo Codex. Transitada em 

julgado, certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso – 

MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000354-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIR RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PJe n° 1000354-12.2017.8.11.0040 Requerente: Vandir Rodrigues de 

Sousa Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

Vandir Rodrigues de Sousa ajuizou a presente “Ação Previdenciária c/c 

Pedido Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

almejando a condenação do requerido à concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez e/ou restabelecimento do auxílio doença. 

Alegou ser segurado da Previdência Social e de estar incapacitado para o 

trabalho em razão de enfermidade neurológica, bem como, ter recebido 

auxílio-doença até 02/08/2019, quando, então, negado sua manutenção 

pela autarquia ré, ao argumento da não comprovação da incapacidade 

laborativa do segurado. Asseverou, todavia, que o estado de 

incapacidade para atividades laborativas permanece, impossibilitando-o de 

retornar ao trabalho e manter a própria subsistência. Instruiu a inicial com 

documentos. A decisão id. 4739408 concedeu liminarmente o benefício de 

auxílio-doença em favor do autor. Citado, o requerido quedou-se inerte, 

consoante certidão id. 9501589. Réplica id. 9666814 A decisão id. 

10365543 acolheu o pedido de produção de prova pericial, bem como, 

nomeou o perito judicial. Laudo Pericial acostado no id. 16555789. A parte 

autora impugnou o Laudo Pericial (id. 17638018). O requerido por sua vez 

quedou-se silente. É o necessário. Decido. O feito encontra-se apto para 

julgamento, pois, devidamente instruído a satisfazer o convencimento 

deste magistrado. No entanto, observo a existência de questão 

processual ainda não apreciada, impondo, de consequência, seu exame 

antes de avançar ao mérito ad causam. 1. Da revelia Como revela a 

certidão id. 9501589, a autarquia ré devidamente citada não contestou a 

demanda. De rigor, portanto, DECRETAR-LHE a revelia, sem, contudo, 

aplicar-lhe seus efeitos, tratando-se, pois, de direitos indisponíveis, na 

forma do art. 345, inciso II, do Código de Processo Civil: verbis: “Art. 345. 

A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...) II - o litígio 

versar sobre direitos indisponíveis; A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. EFEITOS DA 
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REVELIA CONTRA O INSS. IMPOSSIBILIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO 

CONTROVERSA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 

ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. 

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO PROVIDAS. 1. Requer a Autarquia 

Previdenciária seja anulada a sentença por cerceamento de defesa em 

razão da ausência de audiência de instrução e impossibilidade de 

reconhecer os efeitos materiais da revelia. 2. Merece acolhida a pretensão 

recursal, posto que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da 

revelia, com presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, pois 

seus bens e direitos são considerados indisponíveis, conforme teor do art. 

320, inciso II, do CPC/2015. Precedentes deste Egrégio TRF5. 3. 

Verifica-se a necessidade da realização de audiência de instrução para 

averiguação da questão controversa, mormente por se tratar de 

verificação de qualidade de segurado especial, que depende de produção 

de prova testemunhal a corroborar o acervo documental acostado. 

Caracterizado o cerceamento de defesa. 4. Remessa Oficial e Apelação 

da parte ré providas, a fim de se anular a sentença, determinando-se o 

retorno dos autos à Vara de origem, para a realização da audiência de 

instrução e julgamento.” (TRF-5 - APELREEX: 00009922820184059999 PB, 

Relator: Desembargador Federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu 

(Convocado), Data de Julgamento: 19/07/2018, Terceira Turma, Data de 

Publicação: Diário da Justiça Eletrônico TRF5 (DJE) - 23/07/2018 - Página 

29) 2. Mérito Com narrado, postula o requerente a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença, ao fundamento de sua 

pretensão nas disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos 

de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, deve-se observar o 

disposto no art. 42 do referido estatuto legal, verbis: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. §1º. A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” Assim, os requisitos para concessão da aposentadoria 

por invalidez são a incapacidade laborativa decorrente de doença 

comprovada pericialmente, insuscetibilidade de reabil i tação, 

impossibilidade do exercício de atividade que garanta ao segurado sua 

subsistência e cumprimento da carência, quando exigida. Vale lembrar que 

o período de carência exigido para a concessão de aposentadoria por 

invalidez é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do artigo 25, 

inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das prestações 

pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes 

períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; In casu, a 

prova pericial (id. 16555789) não concluiu pela total incapacidade da parte 

autora para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. No 

histórico do exame pericial, a expert observou: “(...) Refere que sofreu um 

acidente de transito em 2001, apresentando traumatismo craniano. No 

processo não há nenhum documento que comprove este acidente. 

Existem apenas declarações de que tem sequelas de traumatismo 

craniano, como dores de cabeça, tonturas, alterações cognitivas e 

agitação psicomotora. Apresenta resultados de duas tomografias de 

crânio (2015 e de 2017) e dois exames de eletroencefalogramas (2015 e 

2018). Não apresenta nenhum tratamento proposto e nem nenhuma 

avaliação psiquiátrica.” No exame físico, a Sra. Perita apontou: “O 

periciando se encontra hidratado, eupneico, consciente, orientado, afebril, 

com fala, visão e audição preservados. Auscultas cardíaca e pulmonar 

normais. PA=140X80mmHg. Deambula normalmente. Apresenta-se vigil, 

com auto cuidado preservado. Orientado no tempo e no espaço. 

Contactuante e cooperativo, com respostas com nexo, ricas em detalhes e 

coerentes. Humor sem alterações, afeto modulado, congruente e 

ressoante e SEM idéias delirantes e sem alucinações. Pensamento de 

curso, forma e conteudo normais. Sem alterações cognitivas. Sem 

alteração da memória ou do raciocínio. Tem boa coordenação motora. Sem 

alterações comportamentais. Demonstrou-se calmo e coerente. Tem noção 

do lícito e de valores financeiros. Conduz sua vida normalmente, andando 

sozinho pela cidade, realizando pagamentos, fazendo compras, 

trabalhando e tendo sua vida social e familiar.” Neste ponto, vale ainda 

observar que a perita médica advertiu que o periciando atualmente 

aparenta estar exercendo TRABALHO na construção civil, mesmo 

narrando estar incapacitado, conforme exposto na peça de ingresso. Em 

resposta aos quesitos, a perita judicial indicou novamente a possibilidade 

de o requerente estar trabalhando, bem como, de forma categórica, 

afirmou que o segurado não se encontra incapacitado para o trabalho 

antes exercido, verbis: 2- Qual a atividade laborativa habitual do autor? A 

parte autora é empregada ou autônoma? Resposta - Trabalhou sempre em 

construtoras. (...) 4- Diga a Sra. Perita se a parte autora apresenta sinais 

sugestivos de que esta trabalhando, tais como sinais de exposição solar 

intensa, calosidades das mãos, etc. Resposta - sim (...) 8 - Caso a 

resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. Perita se é possível fixar 

a provável data do inicio da incapacidade, da enfermidade e de seu 

agravamento, se for o caso? Caso positivo, quando e qual o critério 

utilizado? Caso negativo, indique a provável data do inicio da 

incapacidade, ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir da 

realização do laudo pericial, especialmente se a data do inicio da 

enfermidade não coincide com a data do inicio da incapacidade. Resposta 

- De acordo com a documentação apresentada em processo e com o 

exame físico pericial, não apresentou nenhuma incapacidade funcional. 

Considero o autor sem incapacidade para trabalhar. 9- Caso a resposta ao 

quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita se a patologia declinada 

encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada(residual) 

? Resposta- sem agravamentos. 10- Caso a resposta ao quesito 5 seja 

afirmativa diga a Sra. perita se o autor se encontra em uso de medicação 

específica para o diagnóstico declinado? Resposta- não apresenta 11- 

Diga a Sra. perita, considerando a profissiografia da atividade declarada, 

se o autor se apresenta incapacitado para o trabalho para as atividades 

que anteriormente exercia ? Resposta- Não. 12- Diga a Sra. Perita se a 

incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer 

atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da 

profissão habitual do autor, levando-o à incapacidade total ou parcial? 

Resposta- De acordo com a documentação apresentada em processo e 

com o exame físico pericial, não apresentou nenhuma incapacidade 

funcional. Considero o autor sem incapacidade para trabalhar. A mesma 

resposta ao quesito anterior foi utilizada nas respostas aos quesitos n°s 

13, 16 e 17. (...) Em conclusão, apontou a médica perita: “CONCLUSÃO O 

periciando, o Sr. Vandir Rodrigues de Souza tem 37 anos de idade e 

trabalhou sempre em construtoras. Referiu que em 2001 sofreu um 

acidente de moto apresentando traumatismo craniano. Não apresentou 

documentação sobre este acidente. Não apresentou nenhuma proposta de 

tratamento. Comprova que trabalhou de 2001 a 2014. Apresenta 

declarações médicas que declaram que o autor sente dores de cabeça 

aos esforços, tonturas, e que tem alterações cognitivas e agitação 

psicomotora. Ao exame físico pericial estava orientado no tempo e no 

espaço, contactuante e cooperativo, com respostas com nexo, ricas em 

detalhes e coerentes. Humor sem alterações, afeto modulado, congruente 

e ressoante e SEM idéias delirantes e sem alucinações. Pensamento de 

curso, forma e conteudo normais. Sem alterações cognitivas. Sem 

alteração da memória ou do raciocínio. Tem boa coordenação motora. Sem 

alterações comportamentais. Demonstrou-se calmo e coerente. Tem noção 

do lícito e de valores financeiros. Conduz sua vida normalmente, andando 

sozinho pela cidade, realizando pagamentos, fazendo compras, 

trabalhando e tendo sua vida social e familiar. De acordo com a 

documentação apresentada em processo e com o exame físico pericial, 

não apresentou nenhuma incapacidade funcional. Considero o autor sem 

incapacidade para trabalhar.” Como se observa, o laudo pericial não 

concluiu pela plena e permanente incapacidade da parte autora para 

atividades laborais como sustentado na peça de ingresso. Aliás, a perita 

judicial apontou fisicamente que o segurado poderia estar até mesmo 

trabalhando, conforme quesito e resposta n° 4, verbis: 4- Diga a Sra. 

Perita se a parte autora apresenta sinais sugestivos de que esta 

trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, calosidades das 

mãos, etc. Resposta – sim. Noutra banda, não prospera a impugnação ao 

Laudo Pericial apresentado pelo autor, pois, tantos os quesitos como os 

demais esclarecimentos foram exibidos pela médica perita de forma clara, 

objetiva e conclusiva para o fim de atestar a total capacidade do 

periciando para atividades laborativas. Acerca do tema: “APELAÇÃO 

CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVA 
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PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. 

PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL. 

PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Desnecessária a produção de nova perícia médica quando 

esclarecida por profissional qualificado todas as questões pertinentes à 

lide. Desse modo, o mero inconformismo da parte com as conclusões do 

laudo não autorizam a realização de novo exame pericial, nem mesmo 

caracteriza o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Restando 

comprovada, por laudo pericial, a inexistência de incapacidade laboral, ou 

mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de 

auxílio-doença acidentário, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por 

invalidez, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão. 3. 

Incabível a aplicação do princípio in dubio pro misero, quando a 

documentação apresentada nos autos corrobora com a conclusão da 

perícia judicial, no sentido de que o segurado não padece de incapacidade 

laborativa. 4. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no 

méri to, não prov ido.  (TJ-DF 00125444720168070015 DF 

0012544-47.2016.8.07.0015, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 21/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 27/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em arremate, os novos 

laudos apresentados pelo requerente apontam as mesmas enfermidades 

anteriores indicadas e analisadas na perícia judicial, portanto, não houve 

qualquer alteração significativa do quadro de incapacidade do autor a 

justificar nova realização de perícia judicial. Rejeito, pois, a impugnação ao 

Laudo médico Pericial id. 17638018. Desta feita, não comprovado o 

requisito da incapacidade para atividade laborativa que garanta ao autor 

sua própria subsistência, nos termos do art. 42 e seguintes da Lei de 

Planos de Benefícios da Previdência Social, a improcedência dos pedidos 

iniciais é medida que se impõe na espécie. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. 

1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por 

moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Por 

sua vez, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que, estando 

ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência. O auxílio acidente é devido ao segurado quando, após 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho 

que habitualmente exercia. 2. Não há nos autos demonstração de 

incapacidade para o trabalho no período compreendido entre o 

requerimento administrativo, o ajuizamento da ação e a realização do 

exame pericial. 3. Conquanto o sistema da livre persuasão racional permita 

ao julgador não se vincular às conclusões periciais, não se divisa do feito 

nenhum elemento que tenha o condão de desconstituir o laudo 

apresentado .  4 .  Ape lação  desprov ida . ”  (TRF-3  -  AC: 

00127538120164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2017, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publ icação: e-DJF3 Judic ia l  1 DATA:11/04/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. 1. A perícia médica realizada nos presentes autos não deixa 

dúvida acerca da inexistência de incapacidade da parte autora para o 

exercício de sua atividade habitual. 2. Sem a comprovação da 

incapacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual da apelante, 

não há suporte legal que possibilite a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. Apelação não provida.” 

(TRF-1 - AC: 00023337820064013805, Relator: JUIZ FEDERAL MÁRCIO 

JOSE DE AGUIAR BARBOSA, Data de Julgamento: 08/06/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 14/09/2015) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a liminar id. 4739408. 

Condeno o requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios no percentual que fixo de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, com fulcro no art. 85, §2º do Código de Processo Civil, ficando, 

contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária, face à concessão 

da gratuidade da justiça ao autor, na forma do art. 98, §3°, do mesmo 

Codex. Transitada em julgado, certifique-se. Após, remetam-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003557-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003557-79.2017.8.11.0040 

AUTOR: JOSE RIBAMAR SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 20/03/17 (Num. 9852143) termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 17/07/17 não há que se falar 

em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. ELIANA KAWAGUTI, a qual servirá escrupulosamente e 

independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ, 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita nomeada em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão os 

assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. No 

mais, designo o dia 31 de janeiro de 2018, às 10h20min para realização da 

perícia, a qual será realizada no presente Fórum pela perita médica acima 

nomeada. Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 15 dias. Determino seja a parte autora 

intimada tão somente via DJE, devendo o procurador da mesma tomar 

ciência da presente decisão, bem como comunicar a parte autora a qual 

deverá comparecer ao ato acima independentemente de intimação. Às 

providências.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003648-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ANANIR LUIZ ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PJe nº. 1003648-09.2016.8.11.0040 Requerente: Aparecida Ananir Luiz 

Alves Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

Aparecida Ananir Luiz Alves ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação do requerido à concessão do benefício de pensão por morte 

rural. Para tanto, asseverou que desde 1980 manteve união estável com 

Valdomiro Jorge dos Santos, falecido em 23/08/2014, segurado especial 

da Previdência Social na condição de rurícola, bem como, dependente do 

segurado, pois, era quem provia o sustento da família que é composta por 

mais 4 (quatro) filhos vindos da união, portanto, fazendo jus ao benefício. 

Narrou que requereu a concessão do benefício na via administrativa, no 

entanto, indeferido pela autarquia ré ao argumento da ausência de 

comprovação da qualidade do “de cujus” como segurado especial da 

Previdência Social. Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência 

dos pedidos. Instruiu a inicial com documentos. Em contestação (id. 

5524349), o requerido arguiu preliminarmente os efeitos da prescrição 

quinquenal. No mérito defendeu a improcedência dos pedidos, ao 

fundamento da carência de comprovação da qualidade de segurado 

especial do falecido. Juntou documentos. Réplica id. 5861892 Saneador id. 

5878798 afastou a preliminar suscitada pelo requerido e, de outro lado, 

acolheu o pedido de produção de prova testemunhal. Audiência realizada 

(id. 8231552) oportunidade em que foi deferido o pedido de oitiva da 

testemunha arrolada pela autora via carta precatória à comarca de 

Presidente Médici-RO. A testemunha foi oitiva (mídia digital id`s. 1100140, 

11009142, 11009154 e 11009159). Alegações finais pela autora id. 

24051838. É o necessário. Decido. Como relatado, pretende a autora obter 

provimento judicial lhe assegurando o benefício previdenciário de pensão 

por morte, sob a alegação de que era companheira de Valdomiro Jorge 

dos Santos, segurado especial da Previdência Social na qualidade de 

rurícola e falecido em 23/08/2014, conforme certidão de óbito acostada 

aos autos. Em defesa, a autarquia sustentou que não há comprovação de 

que o “de cujus” matinha a qualidade de segurado especial, impondo assim 

a improcedência do pedido. Como sabido, é assegurada a pensão por 

morte ao conjunto de dependentes do segurado, aposentado ou não, a 

contar da data do óbito ou do requerimento administrativo, conforme 

dispõe o art. 74 da Lei nº 8.213/91, desde que comprovada a qualidade 

especial do instituidor do benefício. Vencida tal premissa, vale observar 

que a atividade campesina do instituidor no momento do óbito deve ser 

exercida com os demais membros da família, em regime de subsistência e 

economia familiar. Sobre o tema: “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

FALECIMENTO DE ESPOSA TRABALHADORA RURAL NA VIGÊNCIA DA 

LEI Nº 8.213/91 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.528/97. REGIME 

DE ECONOMIA FAMILIAR DESCARACTERIZADO. I- As provas exibidas 

descaracterizam a alegada atividade da falecida como pequena produtora 

rural em regime de economia familiar, no qual o trabalho dos membros da 

família é indispensável à própria subsistência e é exercido em condições 

de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados. II- 

Apelação do INSS provida.” (TRF-3 - AC: 00092354920174039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de 

Julgamento: 07/08/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:22/08/2017) No caso dos autos, não há comprovação de 

que atividade campesina do falecido/instituidor era mantida em conjunto 

por toda família, circunstância que afasta sua qualidade de rurícola e, de 

consequência, obsta a concessão do benefício postulado pela autora. 

Nessa toada, ainda que acostados aos autos alguns documentos que 

indiquem início de prova material da atividade campesina do falecido, 

embora todos datados entre 2012/2014, o extrato do CNIS da autora (id. 

5524357) revela que a mesma manteve atividade urbana como doméstica 

entre 1994 a 2014, ou seja, há mais de 20 (vinte) anos, inclusive, gozando 

do benefício de auxílio-doença entre 18/05/2016 a 31/05/2017. Ademais, 

em consulta ao Sistema PJe do TJ/MT, constatei a existência de uma 

demanda ajuizada pela autora em face do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Sinop-MT, autos n° 1008114-87.2017.8.11.0015, no qual se 

qualifica no preâmbulo da inicial igualmente como doméstica. Aliás, ao que 

tudo indica, a cidade e comarca de Sinop-MT é, de fato, o domicílio da 

autora, considerando o endereço informado naqueles autos como sendo 

na Rua Dos Xaxins, n° 1835, Bairro Jardim Novo Estado, Sinop-MT, 

acompanhado de seu comprovante, assim como a ausência do 

comprovante de endereço nestes autos, aliado ainda ao teor da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça (id. 7232896), que assim certificou, verbis: “(...) 

Dirigi-me ao endereço descrito, e lá estando, após as formalidades legais 

e de estilo, não foi possível proceder á INTIMAÇÃO da parte autora 

APARECIDA ANANIR LUIZ ALVES, em virtude de não localizá-la no 

endereço, conforme informações da Srº Luana, que trabalha no local 

“Chiquinho Sorvetes”, onde dissera não conhecer a pessoa procurada. 

(...)” Com efeito, não verifico satisfatoriamente a comprovação da 

qualidade de segurado especial do “de cujus” instituidor, na forma do art. 

11, inciso VII, da Lei nº 8.213/91, ônus da requerente (art. 373, inciso I, do 

CPC[1]), tendo em vista que o falecido não se trata de trabalhador rural 

que exerceu suas atividades em regime de economia familiar, ou seja, em 

trabalho realizado pelos membros da família, indispensável para sua 

subsistência e em condições mútuas de dependência e colaboração. A 

propósito: “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DE 

ESPOSA TRABALHADORA RURAL NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.213/91 COM 

A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.528/97. CONJUNTO NÃO HARMÔNICA. 

I- As provas exibidas e os depoimentos testemunhais descaracterizam a 

alegada atividade da falecida como trabalhadora rural. II- Apelação 

improvida. (TRF-3 - AC: 00108532920174039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 

22/05/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:05/06/2017) A prova testemunhal produzida nos autos por sua vez 

em nada corroborou com a comprovação da atividade rural do falecido em 

regime de economia familiar e desempenhada por todos os membros do 

grupo familiar, pois tão somente confirmou o fato de o “de cujus” manter 

uma área de terra no Estado de Rondônia, assim como que a requerente 

há tempos mora no Estado de Mato Grosso, na companhia dos filhos. 

(mídia digital id`s. 1100140, 11009142, 11009154 e 11009159) De rigor, 

portanto, a improcedência dos pedidos. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

requerente ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em 

10% sobre o valor da causa, com fulcro no §2° do art. 85, do Código de 

Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba 

honorária ante a concessão da gratuidade da justiça concedida à autora, 

na forma do art. 98, §3° do mesmo Codex. Transitada em julgado, 

certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 28 de janeiro 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 373. O ônus 

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

(...)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000933-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BARP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000933-57.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: CARLOS BARP EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Trata-se de Cumprimento de 

Sentença em ação previdenciária ajuizada por Carlos Barp em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Homologados os cálculos do 

exequente (id. 19006312), as RPVs foram expedidas nos id`s. 21363169 e 

21363170, tendo o executado comprovado o pagamento nos id`s 2461291 

e 24612923, bem como, expedidos os alvarás judiciais de levantamento no 

id. 25453555. A parte exequente tomou ciência do estágio do processo, 

conforme certidão de id. 26504032. É o necessário. Decido. Analisando os 

autos, verifico que houve o pagamento dos valores devidos ao exequente, 

por meio de seu advogado, conforme evolam os alvarás judiciais de 

levantamento no id. 25453555. Com efeito, preceituam os artigos 924, 
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inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se 

a execução quando: (...) II – a obrigação for satisfeita:” “Art. 925. A 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.” Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 29 de janeiro 

de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004320-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DAMACENA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1004320-80.2017.8.11.0040 

AUTOR: ELIETE DAMACENA RODRIGUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão 

de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

ELIETE DAMACENA RODRIGUES contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de 

tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 9560685, em que 

comprova recebimento do beneficio até 24/02/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

por 09 meses, nos termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a 

redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em observância as especificidades 

da causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004320-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DAMACENA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PJe nº. 1004320-80.2017.811.0040 Requerente: Eliete Damacena 

Rodrigues Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS 

ETC, Eliete Damacena Rodrigues ajuizou a presente “Ação Previdenciária 

c/c Pedido Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

almejando a condenação do requerido à concessão do beneficio de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. Relatou ser filiada à 

Previdência Social e de estar totalmente incapacitada para o trabalho em 

razão das seguintes enfermidades: CID 10: S82 = Fratura da perna, 

incluindo tornozelo; S83 = Luxação, entorse e distensão das articulações 

e dos ligamentos do joelho. Asseverou que recebeu o benefício de 

auxílio-doença até 24/02/2017, no entanto, negada sua manutenção a 

partir de então pela autarquia requerida, ao fundamento da ausência de 

comprovação da incapacidade laborativa da segurada. Aduziu, todavia, 

que a incapacidade para as atividades laborativas permanece. Formulou 

quesitos. Instruiu a inicial com documentos. Liminar concedida (id. 

9621249). Em contestação (id. 10395287), o requerido arguiu os efeitos 

da prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a 

improcedência dos pedidos ao argumento da ausência de incapacidade da 

requerente, bem como, a necessidade de perícia médica judicial para o fim 

de atestar a incapacidade do segurado. Juntou documentos e formulou 

quesitos. Réplica (id. 10807987). A decisão id. 11081334 afastou a 

prejudicial de mérito suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido 

de produção de prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo 

Pericial acostado no id. 17759988. A autora manifestou quanto ao Laudo 

Pericial (id. 18029781) postulando a conversão dos auxílios almejados na 

inicial para auxílio-acidente, ao fundamento da comprovação de redução 

da capacidade laboral. De outro lado, o requerido pela improcedência dos 

pedidos ante a ausência de incapacidade da autora (id. 18642489). É o 

necessário. Decido. Com narrado, postula a requerente a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença, ao 

fundamento de sua pretensão nas disposições da Lei n° 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, 

deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 

42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, 

a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. §1º. A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 
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nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. (...)” Assim, os 

requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez são a 

incapacidade laborativa decorrente de doença comprovada pericialmente, 

insuscetibilidade de reabilitação, impossibilidade do exercício de atividade 

que garanta ao segurado sua subsistência e cumprimento da carência, 

quando exigida. Vale lembrar que o período de carência exigido para a 

concessão de aposentadoria por invalidez é de 12 (doze) contribuições 

mensais, nos termos do artigo 25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 

25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; In casu, a carência mínima 

legal para a concessão dos benefícios foi cumprida pela segurada, tanto é 

que a autarquia ré já lhe havia concedido anteriormente o benefício de 

auxílio-doença entre 13/10/2015 a 24/02/2017, NB 6121532606, conforme 

extrato do CNIS id. 10395295. No tocante à incapacidade laborativa, a 

prova pericial (id. 17759988) não concluiu pela total incapacidade da parte 

autora para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. No 

histórico do exame pericial, apontou a expert: “No dia 19/04/2018, às 9:30 

horas, no Fórum da Comarca de Sorriso -MT, realizei a perícia médica da 

Sra Eliete Damacena Rodrigues, com 29 anos, amasiada e residente em 

Sorriso -MT. Refere ter ensino médio completo, não tem filhos e mora com 

o esposo. Comprova atividade laboral de operadora de caixa de 

supermercado (agosto de 2015 ainda registrada) em carteira de trabalho 

(apresentada no dia do exame medico pericial). Recebeu beneficio auxílio 

-doença do INSS de outubro de 2015 a fevereiro de 2017; e de outubro de 

2017 a dezembro de 2018, por decisão judicial (doc anexos).” Aos 

quesitos da segurada, respondeu a perita judicial: 1 - O paciente é 

portador de doença ou lesão? Resposta: Sim. 2 - Qual a classificação 

dada pelo CID -10? R: M23.8 3 - A doença ou lesão o incapacita para o 

exercício de sua atividade laborativa e ou habitual? Justificar levando -se 

em conta fatores tais a gravidade da doença, idade e profissão 

desenvolvida onde executa tarefas que exigem esforço físico intenso. 

Resposta: Não comprova incapacidade para exercer atividade laboral 

habitual de operadora de caixa, visto que a mesma não exige esforço 

físico intenso, tampouco agachamento e/ou subir/descer escadas com 

frequência. (g.d.n) (...) 7 - O paciente necessita da ajuda de terceiros para 

realizar tarefas rotineiras? Resposta: Não. (g.d.n) 8 - Se na data de 

24/02/2017, o paciente se encontrava impossibilitado de exercer suas 

atividades laborativas e ou habituais. Resposta: Não ha como afirmar. 

(g.d.n) Aos quesitos do INSS, respondeu a expert: 1 - Qual o nome e a 

idade atual do(a) autor(a)? Qual o atual estado de saúde do(a) autor(a)? 

Resposta: Eliete Damacena Rodrigues, 29 anos. Apresenta sequela de 

fratura do joelho esquerdo, com lesões ligamentares e meniscais, 

atualmente com queixa de dor aos esforços; ao exame fisico do joelho 

esquerdo não ha edema ou crepitação, e a mobilidade esta normal, bem 

como a marcha. (g.d.n) (...) 3 - Diga o Sr Perito se a atividade declarada 

requer a realização de esforços físicos e, em caso afirmativo se de forma 

leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr Perito descrever detalhadamente 

as tarefas desenvolvidas no exercício dessa atividade? Resposta: 

Esforço leve. Operadora de caixa: recebe valores de vendas de produtos 

e serviços; controla numerários e valores; presta informações aos 

consumidores; realiza atividades técnico -administrativas. (g.d.n) (...) 5 - 

Diga o Sr Perito qual o diagnostico e se a parte autora esta acometida de 

alguma patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve 

origem alguma incapacidade? Resposta: Apresenta sequela de fratura do 

joelho esquerdo, com lesões ligamentares e meniscais. Não comprova 

incapacidade para a função habitual. (g.d.n) (...) 6 - Caso a resposta ao 

quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr Perito se o diagnostico atual foi 

estabelecido clinicamente ou se existe alguma comprovação por exame 

complementar? Resposta: Apresenta exames complementares. 7 - Diga o 

Sr Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando 

existência de exame(s) complementar(es) qual(is) foi (foram) o(s) 

resultado(s) do(s) mesmo(s)? Resposta: Ressonância magnética do joelho 

esquerdo – 27/01/2016 (apresentado no dia do exame medico pericial): 

fratura-avulsão no aspecto anterior do platô tibial, envolvendo as espinhas 

tibiais e a inserção tibial do ligamento cruzado anterior, cujo mesmo 

apresenta discreta perda da sua orientação habitual, porem sem 

evidencias de roturas. Patela posição mais alta que o habitual. Restante 

das estruturas sem alterações apreciáveis. Ressonância magnética do 

joelho esquerdo – 01/03/2018 (apresentado no dia do exame medico 

pericial): sinais de sequela de fratura avulsiva das espinhas tibiais 

anteriores, no sitio de fixação do ligamento cruzado anterior. Ha 

consolidação da fratura, porem o resultado final cria uma saliência óssea 

com supradesnivelamento da posição original das espinhas tibiais 

anteriores. Não ha edema ósseo significativo. Ligamento cruzado anterior 

insere-se nesta área de fratura; devido a este supradesnivelamento pode 

ser que o mesmo tenha algum grau de insuficiência, apesar de não haver 

descontinuidade de suas fibras. Demais ligamentos íntegros. Menisco 

lateral com alteração degenerativa no corno anterior, com fissuras intra - 

tendineas, sem desinserção da raiz meniscal. Condropatia patelar 

superficial e discreta na faceta lateral, sem erosão condral profunda. 

(g.d.n) (...) 9- Caso a resposta ao quesito n° 5 seja afirmativa diga o Sr 

Perito se a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)? Resposta: A patologia 

encontra-se em estabilizada. (...) 11 - Diga o Sr Perito, considerando a 

profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta 

incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente 

exercia. Resposta: Não. (g.d.n) (...) Em conclusão, asseverou a médica 

perita: “CONCLUSÃO Considero que a autora não comprova incapacidade 

para exercer atividade laboral habitual de operadora de caixa.” (g.d.n) 

Como se observa, o laudo pericial não concluiu pela plena e permanente 

incapacidade da parte autora para atividades laborais como sustentado na 

peça de ingresso. Aliás, a perita judicial ainda apontou na resposta ao 

quesito n° 8 da segurada a impossibilidade de afirmar se a mesma quando 

da cessação do benefício auxílio-doença (24/02/2017) encontrava-se 

incapacitada para as atividades anteriormente exercidas: verbis: “(...) 8 - 

Se na data de 24/02/2017, o paciente se encontrava impossibilitado de 

exercer suas atividades laborativas e ou habituais. Resposta: Não ha 

como afirmar.” (g.d.n) Ademais, a expert em respostas aos quesitos n°s 3 

(da autora) e 5 e 11 (do INSS) reiterou a inexistência de incapacidade 

laborativa da segurada. Desta feita, não comprovado o requisito da 

incapacidade para atividade laborativa que garanta à autora sua própria 

subsistência, nos termos do art. 42 e seguintes da Lei de Planos de 

Benefícios da Previdência Social, a improcedência dos pedidos iniciais é 

medida que se impõe na espécie. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO ACIDENTE. 

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. 1. O benefício de 

auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que 

inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Por sua vez, faz 

jus à aposentadoria por invalidez o segurado que, estando ou não em 

gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

O auxílio acidente é devido ao segurado quando, após consolidação das 

lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia. 2. Não há nos autos demonstração de 

incapacidade para o trabalho no período compreendido entre o 

requerimento administrativo, o ajuizamento da ação e a realização do 

exame pericial. 3. Conquanto o sistema da livre persuasão racional permita 

ao julgador não se vincular às conclusões periciais, não se divisa do feito 

nenhum elemento que tenha o condão de desconstituir o laudo 

apresentado .  4 .  Ape lação  desprov ida . ”  (TRF-3  -  AC: 

00127538120164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2017, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publ icação: e-DJF3 Judic ia l  1 DATA:11/04/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. 1. A perícia médica realizada nos presentes autos não deixa 

dúvida acerca da inexistência de incapacidade da parte autora para o 

exercício de sua atividade habitual. 2. Sem a comprovação da 

incapacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual da apelante, 

não há suporte legal que possibilite a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. Apelação não provida.” 

(TRF-1 - AC: 00023337820064013805, Relator: JUIZ FEDERAL MÁRCIO 

JOSE DE AGUIAR BARBOSA, Data de Julgamento: 08/06/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 14/09/2015) Noutra banda, inobstante não ser objeto da 

pretensão inicial, observado, todavia, a fungibilidade das ações 

previdenciárias, o pedido de concessão do benefício auxílio-acidente, na 

forma do art. 86, da Lei n° 8.213/91, igualmente não prospera. Isso porque, 

não há no Laudo Pericial a constatação de que a lesão sofrida pela 

segurada tenha lhe causado qualquer sequela que implique redução da 
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capacidade para o trabalho que habitualmente exercia a subsidiar a 

concessão do benefício de auxílio-acidente. Acerca do tema: “APELAÇÃO 

CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA AS 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL. 

AUXÍLIO ACIDENTE INDEVIDO. CONDENAÇÃO AFASTADA. Reconhecida a 

inexistência de redução da capacidade do autor para as atividades 

habitualmente desenvolvidas, deve ser afastada a condenação do INSS à 

implantação do auxílio acidente.” (TJ-MG - AC: 10000191300342001 MG, 

Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 11/11/0019, Data de 

Publicação: 18/11/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO COM PEDIDO LIMINAR. INCAPACIDADE 

LABORATIVA PARCIAL E DEFINITIVA. NÃO - COMPROVAÇÃO. 

AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO. APELO IMPROVIDO. Não deve ser 

concedido o auxílio-acidente ao segurado que não apresenta sequelas 

que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

desempenhava, conforme perícia judicial. Incapacidade laborativa parcial e 

definitiva não comprovada, na espécie. Sentença mantida. Apelo 

i m p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A p e l a ç ã o , N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

0365257-61.2012.8.05.0001, Relator (a): Telma Laura Silva Britto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 06/02/2019)” (TJ-BA - APL: 

03652576120128050001, Relator: Telma Laura Silva Britto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2019) Com efeito, não havendo 

na pericial judicial a demonstrada existência de redução da capacidade 

laborativa da segurada, a improcedência do pedido de concessão de 

auxílio-acidente é medida que se impõe na espécie. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela requerente e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Revogo a liminar id. 9621249. Condeno a requerente ao pagamento das 

custas judiciais e honorários advocatícios no valor que fixo de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, §8º do Código de Processo 

Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária, face 

à concessão da gratuidade da justiça à autora, na forma do art. 98, §3°, 

do mesmo Codex. Transitada em julgado, certifique-se. Após, remetam-se 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para 

as providências necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sorriso/MT, 29 de janeiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PJe n° 1005321-03.2017.8.11.0040 Requerente: Gilvan de Oliveira 

Santiago Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS 

ETC, Gilvan de Oliveira Santiago ajuizou a presente “Ação Previdenciária 

c/c Pedido Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

almejando o restabelecimento do benefício auxílio-doença em decorrência 

de acidente de trabalho e a condenação do requerido à concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez. Alegou ser segurado da 

Previdência Social, bem como, incapacitado para atividades laborativas em 

razão de acidente de trabalho ocorrido em 26/11/2016, com fratura de 4 

(quatro) costelas, lesão na coluna, tórax e trauma no ombro esquerdo 

(CID10: S22 - fratura de costelas, CID10: S20 Traumatismo do tórax, 

CID10: Traumatismo superficial envolvendo cabeça e pescoço e CID10: 

M54 Dorsalgia), sendo-lhe concedido pela autarquia ré o benefício de 

auxílio-doença até 04/04/2017. Narrou que em 17/04/2017 a perícia médica 

do trabalho obstou seu retorno às atividades laborativas por considerá-lo 

inapto, motivo pela qual requereu novamente junto ao INSS a concessão 

do benefício previdenciário de auxílio-doença, negado, no entanto, ao 

argumento da ausência de incapacidade do segurado. Asseverou, 

todavia, que os laudos médicos e exames apontam estar incapacitado 

definitivamente para o trabalho, fazendo jus aos benefícios postulados na 

peça de ingresso. Instruiu a inicial com documentos. A decisão id. 

10295244 concedeu liminarmente o benefício de auxílio-doença. Em 

contestação (id. 10556903), o requerido arguiu os efeitos da prescrição 

quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a 

improcedência dos pedidos ao argumento da ausência de incapacidade do 

requerente, bem como, a necessidade de perícia médica judicial para o fim 

de atestar a incapacidade do segurado. Juntou documentos e formulou 

quesitos. Em réplica (id. 10964543), o requerente rebateu os argumentos 

articulados pela autarquia ré, oportunidade em que apresentou quesitos. A 

decisão id. 11132525 afastou a prejudicial de mérito suscitada pelo 

requerido, bem como, acolheu o pedido de produção de prova pericial e, 

para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial acostado no id. 

17759100. A parte autora impugnou o Laudo Pericial (id. 18079756). O 

requerido quedou-se silente, consoante certidão id. 19998570 É o 

necessário. Decido. Com narrado, postula o requerente a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença em razão de 

acidente de trabalho ocorrido em 26/11/2016, ao fundamento de sua 

pretensão nas disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos 

de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, deve-se observar o 

disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 

será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, 

for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício 

de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. §1º. A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. 

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos.” Assim, os requisitos para concessão 

da aposentadoria por invalidez são a incapacidade laborativa decorrente 

de doença comprovada pericialmente, insuscetibilidade de reabilitação, 

impossibilidade do exercício de atividade que garanta ao segurado sua 

subsistência e cumprimento da carência, quando exigida. In casu, a prova 

pericial (id. 17759100) não concluiu pela total incapacidade da parte autora 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. No histórico 

do exame pericial, a expert observou: “No dia 19/04/2018, às 13:00 horas, 

no Fórum da Comarca de Sorriso -MT, realizei a perícia médica do Sr 

Gilvan de Oliveira Santiago, com 39 anos, amasiado e residente em Sorriso 

-MT. Refere ter ensino fundamental incompleto, tem 5 filhos e mora com 

uma delas e a companheira . Comprova as seguintes atividades laborais 

em carteria de trabalho (doc anexo): coletor de lixo, trabalhador 

agropecuário, frentista e repositor de mercadoria em supermercado 

(agosto de 2016 ainda registrado). Solicitou beneficio auxílio -doença do 

INSS em 19/06/2017, que foi indeferido por não constatação de 

incapacidade laborativa (doc anexo). Recebeu o beneficio de outubro de 

2017 a julho de 2018, por decisão judicial (doc anexo).” Aos quesitos do 

autor, respondeu a médica perita: “(...) 2 - Tendo em vista que o 

requerente está incapacitado para o trabalho por tempo indeterminado, em 

razão do cid10: S22 – fratura de costelas, CID10 S20 – traumatismo do 

tórax, cid10 traumatismo superficial envolvendo cabeça e pescoço e cid10 

M54 – dorsalgia, informar o ilustre perito se a doença diagnosticada 

impossibilitava a atividade laborativa do requerente no período? Justifique. 

Resposta: Não ha comprovação de doença incapacitante no momento do 

presente exame medico pericial. (d.g.n) 3- Devido aos traumas 

apresentados, quando da fratura de costelas, e outros consequentes do 

acidente, quais os sintomas e consequências o requerente apresenta 

(apresentou) em relação a doença diagnosticada? Resposta: O autor 

refere ter dor lombar e dificuldade para caminhar. O exame fisico não 

demonstrou outras alterações, além da queixa de dor à palpação e 

mobilização da coluna. (d.g.n) (...) 7- Considerando que o requerente 

exercia, antes do acidente, a função de repositor de mercadorias, 

agachando -se e levantando -se constantemente, tendo inclusive que 

carregar peso, fazer força, o ilustre perito poderia informar se este 

conseguira realizar referidas atividades com as lesões apontadas? 

Resposta: Não ha comprovação de doença incapacitante no momento do 

presente exame medico pericial. (d.g.n) 8- O requerente expos que tem 

dificuldade ate para caminhar, sendo fortes dores no peito e nas costas, e 

ate hoje faz uso do colete cervical diariamente. Deste modo, informe o 

ilustre perito se quadro sera permanente, e se poderá ocorrer o 

agravamento do mesmo, se o requerente voltar a exercer atividades que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 156 de 547



lhe sobrecarreguem a coluna. Resposta: Não ha comprovação de doença 

incapacitante no momento do presente exame medico pericial. (d.g.n) 9- 

Foi informado em exordial que a orientação medica é para que o autor 

fique o tempo todo deitado, e que devera passar por sessões de 

fisioterapia. Pode o ilustre perito informar se este é o procedimento 

adequado para o tratamento das moléstias acometidas pelo requerente. 

Resposta: A referida orientação pode ser feita logo apos uma fratura de 

vertebra, mas por tempo determinado, ate consolidação da fratura. (d.g.n) 

10 - Existe incapacidade laborativa no momento? Resposta: Não. (d.g.n) 

(...) 13 - É caso para aposentadoria por invalidez? Resposta: Não. (d.g.n) 

16 - Em sendo a periciada ajustada em suas funções, quais as restrições 

sugeridas e/ou indicadas? Resposta: Não ha comprovação de doença 

incapacitante no momento do presente exame medico pericial. (d.g.n) A 

mesma resposta ao quesito anterior “não ha comprovação de doença 

incapacitante no momento do presente exame medico pericial” foi utilizada 

na sequencia nas respostas aos quesitos nºs 18 e 19. 20 - A pericianda é 

considerado incapaz para atividades da vida diária? Resposta: Não. 

(d.g.n) 21 - Ha necessidade da assistência de terceiros para atos da vida 

diária? Resposta: Não. Aos quesitos do requerido, respondeu a Senhora 

Perita: 1- Qual o nome e a idade atual do(a) autor(a)? Qual o atual estado 

de saúde do(a) autor(a)? Resposta: Gilvan Oliveira Santiago, 39 anos. 

Apresenta historia de fratura de vertebra toraco - lombar, em novembro de 

2016, decorrente de queda de mesmo nível, tratada conservadoramente 

na ocasião, com medicação , fisioterapia e uso de colete cervical. Ao 

exame físico não apresentou alterações exceto queixa de dor à palpação 

e à mobilização da coluna. (d.g.n) 2- Qual a atividade laborativa habitual 

do(a) autor(a)? A parte autora é empregada ou “autônoma”? Resposta: 

comprova atividades laborais de coletor de lixo, trabalhador agropecuário, 

frentista e repositor de mercadoria. Esta registrado. 3 - Diga o Sr Perito se 

a atividade declarada requer a realização de esforços físicos e, em caso 

afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr Perito 

descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa 

atividade? Resposta: Esforço moderado. Repositor de mercadoria: recebe, 

requisita, estoca, confere quantidade de mercadorias, organiza os 

produtos na loja, repõe mercadorias, coloca etiquetas nas prateleiras, 

abre embalagens, fraciona mercadorias. 4- Diga o Sr Perito se a parte 

autora apresenta sinais sugestivos de que esta trabalhando, tais como 

sinais de exposição solar intensa, calosidade nas mãos, etc. Resposta: 

Sim. apresenta calosidade nas mãos e sinal de exposição solar intensa 

nos pés. (d.g.n) 5- Diga o Sr Perito qual o diagnostico e se a parte autora 

esta acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do 

agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade? Resposta: 

Apresenta historia de fratura de vertebra toraco -lombar, em novembro de 

2016, decorrente de queda de mesmo nível , tratada conservadoramente 

na ocasião, com medicação , fisioterapia e uso de colete cervical. Ao 

exame fisico não apresentou alterações exceto queixa de dor à palpação 

e à mobilização da coluna. Não comprova incapacidade atual. (d.g.n) (...) 

9- Caso a resposta ao quesito n o 5 seja afirmativa diga o Sr Perito se a 

patologia declinada encontra -se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada (residual)? Resposta: A patologia encontra-se em 

estabilizada. (...) 11 - Diga o Sr Perito, considerando a profissiografia da 

atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o 

trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia. Resposta: Não. 

(d.g.n) (...) Em conclusão, apontou a médica perita: “CONCLUSÃO 

Considero que o autor não comprova incapacidade laboral no momento do 

presente exame medico pericial. Não foram apresentados exames 

complementares que comprovem lesão ou doença atual.” (d.g.n) Como se 

observa, o laudo pericial não concluiu pela plena e permanente 

incapacidade da parte autora para atividades laborais como sustentado na 

peça de ingresso. A perita judicial ainda apontou que o segurado poderia 

estar até mesmo trabalhando, conforme resposta ao quesito n° 4 da 

autarquia ré, verbis: “4 - Diga o Sr Perito se a parte autora apresenta 

sinais sugestivos de que esta trabalhando, tais como sinais de exposição 

solar intensa, calosidade nas mãos, etc. Resposta: Sim. apresenta 

calosidade nas mãos e sinal de exposição solar intensa nos pés”, quesito 

sequer objetivamente impugnado pelo autor na manifestação id. 18079756. 

(d.g.n.) Desta feita, não comprovado o requisito da incapacidade para 

atividade laborativa que garanta ao autor sua própria subsistência, nos 

termos do art. 42 e seguintes da Lei de Planos de Benefícios da 

Previdência Social, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se 

impõe na espécie. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE 

INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. 1. O benefício de auxílio doença é 

devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize 

temporariamente o exercício de sua profissão. Por sua vez, faz jus à 

aposentadoria por invalidez o segurado que, estando ou não em gozo de 

auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio 

acidente é devido ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia. 2. Não há nos autos demonstração de incapacidade para o 

trabalho no período compreendido entre o requerimento administrativo, o 

ajuizamento da ação e a realização do exame pericial. 3. Conquanto o 

sistema da livre persuasão racional permita ao julgador não se vincular às 

conclusões periciais, não se divisa do feito nenhum elemento que tenha o 

condão de desconstituir o laudo apresentado. 4. Apelação desprovida.” 

(TRF-3 - AC: 00127538120164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2017, DÉCIMA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/04/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. 1. A perícia médica realizada nos presentes autos não deixa 

dúvida acerca da inexistência de incapacidade da parte autora para o 

exercício de sua atividade habitual. 2. Sem a comprovação da 

incapacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual da apelante, 

não há suporte legal que possibilite a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. Apelação não provida.” 

(TRF-1 - AC: 00023337820064013805, Relator: JUIZ FEDERAL MÁRCIO 

JOSE DE AGUIAR BARBOSA, Data de Julgamento: 08/06/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 14/09/2015) Noutra banda, não prospera a impugnação ao 

Laudo Pericial apresentada pelo autor, pois, tantos os quesitos como os 

demais esclarecimentos foram exibidos pela médica perita de forma clara, 

objetiva e conclusiva para o fim de atestar a total capacidade do segurado 

para atividades laborativas. Acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL. 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVA 

PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. 

PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL. 

PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Desnecessária a produção de nova perícia médica quando 

esclarecida por profissional qualificado todas as questões pertinentes à 

lide. Desse modo, o mero inconformismo da parte com as conclusões do 

laudo não autorizam a realização de novo exame pericial, nem mesmo 

caracteriza o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Restando 

comprovada, por laudo pericial, a inexistência de incapacidade laboral, ou 

mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de 

auxílio-doença acidentário, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por 

invalidez, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão. 3. 

Incabível a aplicação do princípio in dubio pro misero, quando a 

documentação apresentada nos autos corrobora com a conclusão da 

perícia judicial, no sentido de que o segurado não padece de incapacidade 

laborativa. 4. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no 

mérito, não provido." (TJ-DF 00125444720168070015 DF 

0012544-47.2016.8.07.0015, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 21/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 27/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se 

falar em Laudo Pericial genérico e lacônico, porquanto, ao contrário do 

defendido pelo segurado, a perícia é abundantemente preenchida de 

informações específicas que remetem à conclusão da total ausência de 

incapacidade do segurado. Destarte, a complementação do Laudo Pericial 

por meio das respostas aos novos quesitos formulados pelo requerente 

se revela totalmente desnecessária. Rejeito, pois, a impugnação ao Laudo 

médico Pericial id. 18079756. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a liminar id. 10295244. 

Condeno o requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios no valor que fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro 
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no art. 85, §8º do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a 

exigibilidade da verba honorária, face à concessão da gratuidade da 

justiça ao autor, na forma do art. 98, §3°, do mesmo Codex. Transitada em 

julgado, certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 

29 de janeiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005849-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDERLE ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PJe nº. 1005849-37.2017.811.0040 Requerente: Carla Anderle 

Albuquerque Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

VISTOS ETC, Carla Anderle Albuquerque ajuizou a presente “Ação 

Previdenciária c/c Pedido Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS almejando a condenação do requerido à concessão do 

beneficio de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. Relatou ser 

filiada à Previdência Social, bem como, totalmente incapacitada para o 

trabalho em razão das seguintes enfermidades: hérnia de disco, síndrome 

de ansiedade generalizada, síndrome do pânico e obesidade mórbida, as 

quais mediante esforço físico causam demasiado cansaço, fadiga, falta de 

ar e desconforto. Asseverou que em razão das moléstias postulou a 

concessão do benefício de auxílio-doença em 15/05/2017, negado pela 

autarquia requerida, ao fundamento da ausência de comprovação da 

incapacidade laborativa da segurada. Aduziu, todavia, que a incapacidade 

para as atividades laborativas permanece. Instruiu a inicial com 

documentos. A decisão id. 10760037 concedeu liminarmente o benefício 

auxílio-doença. Em contestação (id. 11161014), o requerido arguiu os 

efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, 

defendeu a improcedência dos pedidos ao argumento da ausência de 

incapacidade da requerente, bem como, a necessidade de perícia médica 

judicial para o fim de atestar a incapacidade do segurado. Juntou 

documentos e formulou quesitos. Em réplica (id. 11424183), a autora 

rebateu os argumentos articulados pelo requerido, bem como, apresentou 

quesitos. A decisão id. 11666055 afastou a prejudicial de mérito suscitada 

pelo requerido, bem como, acolheu o pedido de produção de prova pericial 

e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial acostado no id. 

17998412. A autora impugnou o Laudo Pericial (id. 18577374). O requerido 

quedou-se silente, consoante certidão id. 20176213. É o necessário. 

Decido. Com narrado, postula a requerente a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença, ao fundamento de sua 

pretensão nas disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos 

de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, deve-se observar o 

disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 

será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, 

for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício 

de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. §1º. A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. 

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos. (...)” Assim, os requisitos para 

concessão da aposentadoria por invalidez são a incapacidade laborativa 

decorrente de doença comprovada pericialmente, insuscetibilidade de 

reabilitação, impossibilidade do exercício de atividade que garanta ao 

segurado sua subsistência e cumprimento da carência, quando exigida. 

Vale lembrar que o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez é de 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do artigo 25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais; In casu, a carência mínima legal para a 

concessão dos benefícios postulados na inicial foi cumprida pela 

segurada, conforme se observa do extrato do CNIS (id. 11161031), bem 

como a autarquia ré sequer contestou tal questão. No tocante à 

incapacidade laborativa, a prova pericial (id. 17998412) não concluiu pela 

total incapacidade da parte autora para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência. Ao exame físico, apontou a expert: “A pericianda 

se encontra hidratada, eupneica, consciente, orientada, afebril, com fala, 

visão e audição preservados. Auscultas cardíaca e pulmonar normais. 

PA=140X80mmHg. Deambula normalmente. Apresenta-se vigil, com auto 

cuidado preservado. Orientada no tempo e no espaço. Contactuante e 

cooperativa, com respostas com nexo, ricas em detalhes e coerentes. 

Pensamento de curso, forma e conteudo normais. Sem alterações 

cognitivas. Sem alteração da memória ou do raciocínio. Estável 

emocionalmente. Coluna vertebral sem deformidades e com mobilidade 

compatível com a obesidade. Obesidade com IMC=52.” Indicou a existência 

e exames complementares: “1- Ressonância magnética de coluna 

Torácica 17/01/2017:- Desidratação incipiente difusa dos discos 

intervertebrais dorsais inferiores; - Múltiplos pequenos nódulos de Schmori 

nos platôs vertebrais apostos dorsais inferiores; - Discreta irregularidade 

e alteração de sinal do aspecto anterior dos platôs vertebrais apostos de 

D11-D12, sugerindo alterações discogênicas tipo Modic II (infiltração 

gordurosa). –Mínimo abaulamento discal difuso de D10-D11 e D11-D12, 

indentando discretamente a face ventral do saco dural, sem evidencias de 

conflitos neuras ou redução significativa da amplitude dos forames 

neurais correspondentes. 2- Ressonância magnética de coluna lombo 

sacra 17/01/2017: - Irregularidades do istmo da lâmina posterior direita de 

L5 devendo representar espondilólise, sem evidencia de anterolistese 

significativa. Para melhor avaliação da integridade óssea, à critério clinico 

correlacionar com tomografia. - Desidratação incipiente difusa dos discos 

intervertebrais lombares. - Múltiplos pequenos nódulos de Schmori nos 

platôs vertebrais lombares estudados. – Discreto abaulamento discal 

difuso de L1-L2, indentando minimamente a face ventral do saco dural, 

sem evidencias de conflitos neuras ou redução significativa da amplitude 

dos forames neurais correspondentes.” Aos quesitos da segurada, 

respondeu a perita judicial: 1 - a autora é portadora de algum tipo de 

deficiência, moléstia ou sequela? Qual? Resposta: Apresenta alterações 

degenerativas de coluna vertebral sem compressão de raizes nervosas e 

obesidade. Refere que aguarda agendamento da cirurgia bariátrica pela 

UNIMED. Ao exame físico pericial apresenta-se com IMC de 52 e não 

apresenta limitações funcionais patológicas. (g.d.n) 2 - Em caso de 

positivo, se é possível precisar a data inicial da lesão/trauma, bem como, 

os fatos/fatores que possam ter gerado o mesmo? Resposta: janeiro de 

2017 comprova com exames as alterações degenerativas de coluna 

vertebral sem compressões nervosas. (...) 4 - Se a doença/trauma/lesão 

encontra-se em fase evolutiva ou estabilizada? Resposta: não comprova 

agravamentos. (g.d.n) 7 - Qual a atividade laborativa da autora? Quais as 

funções exercidas pela mesma? Resposta: refere ser fotografa. 8 - Diga a 

Sra. Perita, se a autora encontra-se com aptidão física para o retorno das 

suas atividades de trabalho? Resposta: sim. (g.d.n) Aos quesitos do INSS, 

respondeu a expert: (...) 3-Diga a Sra. perita, se a atividade declarada 

requer a realização de esforços físicos, de forma leve, moderada ou 

intensa ? Resposta: sem esforço físico. (g.d.n) (...) 5 - Diga Sra. perita se 

o autor está acometido de alguma patologia ? Qual? Causou incapacidade? 

Resposta: Apresenta alterações degenerativas de coluna vertebral sem 

compressão de raizes nervosas e obesidade. Refere que aguarda 

agendamento da cirurgia bariátrica pela UNIMED. Ao exame físico pericial 

apresenta-se com IMC de 52 e não apresenta limitações funcionais 

patológicas. (g.d.n) 6 - Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a 

Sra. perita se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe 

comprovação por exame complementar? Resposta: clinicamente e com 

exames complementares. (...) 8 - Caso a resposta ao quesito 5 seja 

afirmativa diga a Sra. Perita se é possível fixar a provável data do inicio da 

incapacidade, da enfermidade e de seu agravamento, se for o caso? Caso 

positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, indique a 

provável data do inicio da incapacidade, ou se apenas é possível atestar a 

incapacidade a partir da realização do laudo pericial, especialmente se a 

data do inicio da enfermidade não coincide com a data do inicio da 

incapacidade. Resposta: Não apresenta incapacidade para exercer a 
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função laboral habitual referida pela autora como fotografa autonoma. 

(g.d.n) 9- Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita 

se a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) 

ou estabilizada(residual)? Resposta: não comprova agravamentos. (...) 

11- Diga a Sra. perita, considerando a profissiografia da atividade 

declarada, se o autor se apresenta incapacitado para o trabalho para as 

atividades que anteriormente exercia? Resposta: Não apresenta 

incapacidade para exercer a função laboral habitual referida pela autora 

como fotografa autonoma. A mesma resposta ao quesito anterior “Não 

apresenta incapacidade para exercer a função laboral habitual referida 

pela autora como fotografa autônoma” também foi utilizada nas respostas 

aos quesitos n°s 12, 13, 16 e 17. (...) Em conclusão, asseverou a médica 

perita: “CONCLUSÃO A pericianda, a Sra. Carla Anderle Albuquerque com 

23 anos de idade tem ensino médio completo e trabalha como fotógrafa 

autonoma. Contribuiu ao INSS como individual de setembro de 2015 a 

outubro de 2017. Apresenta alterações degenerativas de coluna vertebral 

sem compressão de raizes nervosas e obesidade. Refere que aguarda 

agendamento da cirurgia bariátrica pela UNIMED. Ao exame físico pericial 

apresenta-se com IMC de 52 e não apresenta limitações funcionais 

patológicas. Considero a autora sem incapacidade para exercer a função 

laboral habitual referida pela autora como fotografa autonoma.” (g.d.n) 

Como se observa, o laudo pericial não concluiu pela plena e permanente 

incapacidade da parte autora para atividades laborais como sustentado na 

peça de ingresso. Aliás, a perita judicial ainda anotou na resposta ao 

quesito n° 7 que a atividade declarada pela segurada é de “fotografa 

autônoma”, a qual segundo a expert não requer esforço físico, consoante 

resposta ao quesito n° 3 do INSS, assim como que a autora não se 

apresenta incapacitada para suas atividades laborativas, conforme 

respostas aos quesitos n°s 12, 13, 16 e 17 da autarquia ré. Nessa toada, 

colhe-se do caderno processual que a real atividade da autora informada 

na pericial judicial como de “fotografa autônoma” também se revela 

totalmente divergente daquela narrada na peça de ingresso, qual seja, 

“serviços gerais”. Desta feita, não comprovado o requisito da 

incapacidade para atividade laborativa que garanta à autora sua própria 

subsistência, nos termos do art. 42 e seguintes da Lei de Planos de 

Benefícios da Previdência Social, a improcedência dos pedidos iniciais é 

medida que se impõe na espécie. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO ACIDENTE. 

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. 1. O benefício de 

auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que 

inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Por sua vez, faz 

jus à aposentadoria por invalidez o segurado que, estando ou não em 

gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

O auxílio acidente é devido ao segurado quando, após consolidação das 

lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia. 2. Não há nos autos demonstração de 

incapacidade para o trabalho no período compreendido entre o 

requerimento administrativo, o ajuizamento da ação e a realização do 

exame pericial. 3. Conquanto o sistema da livre persuasão racional permita 

ao julgador não se vincular às conclusões periciais, não se divisa do feito 

nenhum elemento que tenha o condão de desconstituir o laudo 

apresentado .  4 .  Ape lação  desprov ida . ”  (TRF-3  -  AC: 

00127538120164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2017, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publ icação: e-DJF3 Judic ia l  1 DATA:11/04/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. 1. A perícia médica realizada nos presentes autos não deixa 

dúvida acerca da inexistência de incapacidade da parte autora para o 

exercício de sua atividade habitual. 2. Sem a comprovação da 

incapacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual da apelante, 

não há suporte legal que possibilite a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. Apelação não provida.” 

(TRF-1 - AC: 00023337820064013805, Relator: JUIZ FEDERAL MÁRCIO 

JOSE DE AGUIAR BARBOSA, Data de Julgamento: 08/06/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 14/09/2015) Noutra banda, não prospera a impugnação ao 

Laudo Pericial apresentado pela autora, pois, tantos os quesitos como os 

demais esclarecimentos foram exibidos pela médica perita de forma clara, 

objetiva e conclusiva para o fim de atestar a total capacidade da segurada 

para atividades laborativas. Acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL. 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVA 

PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. 

PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL. 

PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Desnecessária a produção de nova perícia médica quando 

esclarecida por profissional qualificado todas as questões pertinentes à 

lide. Desse modo, o mero inconformismo da parte com as conclusões do 

laudo não autorizam a realização de novo exame pericial, nem mesmo 

caracteriza o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Restando 

comprovada, por laudo pericial, a inexistência de incapacidade laboral, ou 

mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de 

auxílio-doença acidentário, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por 

invalidez, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão. 3. 

Incabível a aplicação do princípio in dubio pro misero, quando a 

documentação apresentada nos autos corrobora com a conclusão da 

perícia judicial, no sentido de que o segurado não padece de incapacidade 

laborativa. 4. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no 

mérito, não provido.” (TJ-DF 00125444720168070015 DF 

0012544-47.2016.8.07.0015, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 21/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 27/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, pois, a 

impugnação ao Laudo médico Pericial id. 18577374. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela requerente e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Revogo a liminar id. 10760037. Condeno a requerente ao pagamento das 

custas judiciais e honorários advocatícios no valor que fixo de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, §8º do Código de Processo 

Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária, face 

à concessão da gratuidade da justiça à autora, na forma do art. 98, §3°, 

do mesmo Codex. Transitada em julgado, certifique-se. Após, remetam-se 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para 

as providências necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de janeiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001436-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MEIRE CUSTODIO DE MATOS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1001436-44.2018.8.11.0040 Requerente: Leila Meire Custódio 

de Matos de Jesus Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

VISTOS ETC, Leila Meire Custódio de Matos de Jesus ajuizou a presente 

“Ação Previdenciária” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS almejando a condenação do requerido à concessão do benefício de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. Relatou ser filiada da 

Previdência Social, bem como, estar totalmente incapacitada para o 

trabalho, pois, acometida das seguintes moléstias: múltiplos cistos 

perineurais bilaterais, associado ao quadro de lombalgia crônica, e, 

astralgia joelho direito. Verberou que em razão das enfermidades sofridas 

requereu em 21/09/2017 a concessão do benefício de auxílio-doença (NB 

620.233.625-0), contudo, negado pela autarquia ré, ao argumento da não 

constatação da incapacidade laborativa da segurada. Forte em tais 

fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a inicial com 

documentos. Em contestação (id. 13484587), o requerido arguiu os efeitos 

da prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. Como preliminar, a 

ausência de interesse da autora, ao fundamento do não comparecimento 

da segurada à perícia médica, devendo, portanto, ser extinto o feito sem 

resolução de mérito. No mérito defendeu a improcedência dos pedidos, 

frente à ausência de incapacidade laborativa da requerente, bem como, a 

necessidade de perícia médica judicial para o fim de atestar a 

incapacidade da segurada. Juntou documentos e formulou quesitos. Em 
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réplica id. 13859280, a autora rebateu os argumentos articulados pelo 

requerido em defesa, assim como apresentou seus quesitos para a perícia 

judicial. A decisão id. 14020124 afastou a prejudicial de mérito suscitada 

pelo requerido, no entanto, não enfrentou a preliminar suscitada pelo 

requerido de ausência de interesse processual. Acolheu, ainda, o pedido 

de produção de prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo 

Pericial juntado no id. 18250734. A autora manifestou concordar com o 

Laudo (id. 18604740). O requerido quedou-se silente, consoante certidão 

id. 20204893. É o necessário. Decido. O feito encontra-se devidamente 

instruído a satisfazer o convencimento deste magistrado, portanto, 

desnecessária a produção de outras provas, senão daquelas já coligidas 

aos autos. Entretanto, havendo questão processual ou preliminar ainda 

não analisada, imperioso seus exames antes de se avançar ao mérito ad 

causam, sobretudo, a evitar futura alegação de nulidade da sentença ou 

do processo. 1. Do interesse processual Em preliminar, o requerido arguiu 

a ausência de interesse processual da autora, aduzindo, em suma, não ter 

a segurada comparecido à perícia médica administrativa. A preliminar não 

prospera. Isso porque, o indeferimento do pedido de concessão do 

benefício de auxílio-doença formulado pela autora ocorreu em razão da 

“não constatação da incapacidade laborativa”, conforme comunicação de 

decisão id. 12357657, e não em razão do não comparecimento da 

segurada à perícia médica do INSS, conforme sustentado pela autarquia 

ré. Logo, diante da negativa da autarquia federal à concessão do 

benefício de auxílio-doença na via administrativa por entender não haver 

incapacidade laboral da segurada postulante, não há que se falar em 

ausência de interesse processual. Afasto, pois, a preliminar. 2. Mérito 

Como relatado, postula a autora a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez e/ou auxílio doença, ao fundamento de sua 

pretensão nas disposições da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, deve-se 

observar o disposto no art. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. §1º. A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Vale lembrar que o 

período de carência exigido para a concessão de aposentadoria por 

invalidez e/ou do benefício de auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições 

mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 

25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; Nesse passo, os documentos 

acostados aos autos comprovam que a autora contribuiu durante o 

período legalmente exigido, nos termos do citado artigo, tanto é que a 

própria autarquia demandada já lhe havia concedido anteriormente o 

benefício de auxílio-doença entre 11/11/2014 a 10/12/2014 e 22/02/2015 a 

29/03/2015 (NB`s 6085203768 e 6095967132), negado, todavia, a partir 

de 21/09/2017 (NB 620.233.625-0). Quanto à incapacidade laborativa da 

autora, a prova técnica é incontestável. O laudo pericial realizado por 

médica nomeada pelo juízo (id. 18250734) consignou que a parte autora 

está INCAPACITADA DE FORMA TOTAL E PERMANENTEMENTE em 

decorrência das enfermidades narradas na inicial, impossibilitada, 

portanto, de manter as atividades antes exercidas. No histórico da perícia 

judicial, apontou a expert: “I – HISTÓRICO 1.1. Da Petição inicial. O 

Requerente inicia AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO –DOENÇA /APOSENTADORIA POR INVALIDEZ contra o 

Requerido. 1.2 Relato do Autor . O requerente relatou início de dor há 20 

anos . Relatou que tralhava como cozinheira/empregada doméstica. O 

Requerente queixa-se dor incapacitante e de alta intensidade em região 

toracolombar com irradiação para membros inferiores. Nega sucesso com 

tratamento realizado - medicamentos e fisioterapia. Realiza 

acompanhamento ambulatorial . Nega etilismo/tabagismo . Escolaridade: 

semianalfabeta . Casada, quatro filhos . Realiza suas atividades do dia a 

dia com auxílio de terceiros.” No exame físico, relatou: “II - EXAME FÍSICO 

GERAL O periciando estava trajada corretamente, lúcido e orientado no 

tempo e espaço, colaborativo. Bom estado geral, corado, hidratado e 

eupnéico. Paciente deambula com importante claudicação. Sem dor 

referida à palpação de coluna cervical/toracolombar. Ruim perfusão 

periférica de membros inferiores, panturrilhas livres, edema 2/4 . 

Mobilidade diminuída da coluna cervical/toracolombar com amplitude 

diminuída em extensão, flexão, inclinação lateral e rotação. Exame 

neurológico evidencia sensibilidade preservada e força muscular diminuída 

em membros inferiores bilateralmente.” Informou também a médica perita a 

apresentação de exames complementares: “III – EXAMES 

COMPLEMENTARES 2018 – Ressonância magnética de coluna lombar: 

Protrusão discal intervertebral L5 -S1. Abaulamento discal intervertebral 

L4 -L5/ L3 -L4. Degeneração interfacetaria L3 -L4. Discopatia 

degenerativa difusa do segmento lombar.” Aos quesitos, respondeu a 

expert: 1). Qual o nome e a idade atual do (a) autor (a)? Qual o atual 

estado de saúde do (a) autor (a)? Resposta: LEILA MEIRE CUSTODIO DE 

MATOS DE JESUS, 55 anos. Regular estado geral. 2). Qual a atividade 

laborativa habitual do (a) autor (a)? A parte autora é empregada ou 

“autônoma”? Resposta: Cozinheira/empregada doméstica, autônoma. 3) . 

Diga o Sr. perito se a atividade declarada requer a realização de esforços 

físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? 

Poderia o Sr. Perito descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas 

no exercício dessa atividade? Resposta: Cozinheira/empregada 

doméstica, realizava esforços físicos de moderados a intensos. 4). Diga o 

Sr. Perito se a parte autora apresenta sinais sugestivos de que está 

trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, calosidade nãos 

mãos, etc. Resposta: Não apresenta. 5). Diga o Sr. Perito qual o 

diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma patologia? Qual? 

Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem alguma 

incapacidade? Resposta: Paciente tem quadro de dor lombar crônica com 

irradiação para membros inferiores devido lesões degenerativas, sendo 

essas de caráter evolutivo. (g.d.n) 6). Caso a resposta ao quesito anterior 

seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido 

clinicamente ou existe alguma comprovação por exame completar? 

Resposta: Diagnostico foi estabelecido clinicamente, e comprovado por 

exame complementar. 7). Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa 

ao quesito anterior indicando existência de exame (s) complementar (es) 

qual (is) foi (foram) o (s) resultado (s) do (s) mesmo (s)? Resposta: 2018 

– Ressonância magnética de coluna lombar: Protrusão discal intervertebral 

L5 -S1. Abaulamento discal intervertebral L4 -L5/ L3 -L4. Degeneração 

interfacetaria L3 -L4. Discopatia degenerativa difusa do segmento lombar. 

(...) 9). Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se 

a patologia declinada encontra -se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada (residual)? Resposta: Descompensada. 10). Caso a resposta 

ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se o(a) Autor(a) encontra 

-se em uso de medicação especifica para o diagnóstico declinado? 

Resposta: Em uso de medicamentos específicos. 11). Diga o Sr. Perito, 

considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se 

apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que 

anteriormente exercia. Resposta: Incapacitada para o trabalho. (g.d.n) 12). 

No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou 

parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do (a) 

autor (a), levando-o (a) à incapacidade total ou parcial? Resposta: 

Incapacidade total para qualquer atividade, pois o requerente esta 

incapacitada de realizar qualquer atividade laboral que exija mesmo que 

somente esforços físicos leves. (g.d.n) 13). Caso a resposta ao quesito 

12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu 

entender, é permanente ou temporária? Para a sua atividade ou para 

qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício 

da profissão habitual do(a) autor(a), levando -o(a) à incapacidade 

permanente ou temporária? Resposta: Incapacidade permanente para 

qualquer atividade, pois o requerente esta incapacitada de realizar 

qualquer atividade laboral que exija mesmo que somente esforço físico 

leve. (g.d.n) 14). No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, doença 

profissional ou acidente do trabalho, no que se inclui acidentes ou 

quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem 
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como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de 

serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para 

o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em veículo de 

propriedade da parte autora. Resposta: A incapacidade teve origem em 

lesões degenerativas, que são de caráter evolutivo, sem possibilidade de 

reverte-las. (g.d.n) (...) 17) . No caso de incapacidade “permanente e 

total”, ela se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer 

atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função? 

Resposta: Incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral 

sem possibilidade de reabilitação para outra função. (g.d.n) (...) Em 

conclusão, asseverou a Senhora Perita no Laudo Pericial: “IV - 

CONCLUSÃO Pode -se afirmar baseado no fator cronológico, fator social 

e fator clinico que a paciente avaliada encontra-se incapacitada de 

retornar as atividades laboratoriais que exercia e pela criteriosa avaliação 

realizada, considero-a incapacitada total e permanentemente para 

qualquer atividade laboral. Sugiro início do processo de aposentadoria.” 

(g.d.n) Destarte, a perícia médica atestou que a requerente encontra-se 

totalmente incapacitada para o trabalho, incapacidade insuscetível de 

reabilitação, conforme resposta ao quesito nº 17. Com efeito, comprovado 

pela autora o requisito da incapacidade total e definitiva para atividade 

laborativa que lhe garanta a própria subsistência, nos termos do art. 42 e 

seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, é de rigor 

a procedência dos pedidos para o fim de conceder-lhe o benefício de 

aposentadoria por invalidez. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E 

PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO 

DEVIDO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APELAÇÃO DO 

INSS DESPROVIDA. - São exigidos à concessão dos benefícios: a 

qualidade de segurado, a carência de doze contribuições mensais - 

quando exigida, a incapacidade para o trabalho de forma permanente e 

insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que 

garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez) e a incapacidade 

temporária (auxílio-doença), bem como a demonstração de que o 

segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime 

Geral da Previdência Social. - No caso, a perícia médica judicial constatou 

que a autora estava total e permanentemente incapacitada para o trabalho, 

em razão de lombalgia crônica e artrose de coluna lombar - Demais 

requisitos para a concessão do benefício - filiação e período de carência - 

também estão cumpridos. Aplica-se ao caso o entendimento 

jurisprudencial dominante no sentido de que o beneficiário não perde o 

direito ao benefício se restar comprovado que não deixou de trabalhar 

voluntariamente, e sim em razão de doença incapacitante. - O termo inicial 

do benefício deve ser mantido na data de cessação indevida do benefício 

de auxílio-doença (16/1/2014), já uma vez que os males dos quais padece 

a parte autora advêm desde então. – (...). - Apelação do INSS não 

provida.” (TRF-3 - AC: 00309179420164039999 SP, Relator: JUIZ 

CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, Data de Julgamento: 12/12/2016, 

NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Os requisitos da aposentadoria por 

invalidez estão previstos no artigo 42, da Lei nº 8.213/91, a saber: 

constatação de incapacidade total e permanente para o desempenho de 

qualquer atividade laboral; cumprimento da carência; manutenção da 

qualidade de segurado. 2. Na hipótese dos autos, a perícia médica 

constatou a incapacidade laborativa total e permanente, em razão de 

câncer de mama esquerda e metástases ósseas, com comprometimento 

motor severo do membro superior esquerdo. Ademais, a autora possui 

atualmente 63anos de idade (esta demanda foi ajuizada em 12/09/2008). 

Assim, cabível a aposentadoria por invalidez. 3. Quanto à data do início do 

benefício, segundo a jurisprudência do STJ, não há como adotar, como 

termo inicial, a data da ciência/juntada do laudo do perito judicial que 

constata a incapacidade, haja vista que esse documento constitui simples 

prova produzida em juízo, que apenas declara situação fática 

preexistente. 4. Apelação do INSS improvida.” (TRF-3 - Ap: 

00334376620124039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

STEFANINI, Data de Julgamento: 05/03/2018, OITAVA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/03/2018) Entretanto, a médica 

perita não atestou existir a incapacidade laborativa da autora quando do 

requerimento administrativo, confirmada, todavia, tão somente da data da 

perícia judicial, ou seja, a partir 28/10/2018, conforme resposta ao quesito 

n° 8, verbis: “(...) 8). No caso de incapacidade, há possibilidade de se 

estabelecer clinicamente a Data do Início da Incapacidade (DII), da 

enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, 

quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, indique a provável Data 

do Início da Incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a 

incapacidade a partir da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE 

A DATA DO INÍCIO DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO 

INÍCIO DA INCAPACIDADE. Resposta: Apenas é possível atestar a 

incapacidade a partir da realização do laudo pericial.” (g.d.n) Ademais, 

observo que a autora tacitamente concordou com a conclusão da perita 

judicial quanto à resposta ao quesito n° 8, pois, nada questionou na 

manifestação id. 18604740. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, razão pela 

qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento 

do referido benefício previdenciário em favor de Leila Meire Custódio de 

Matos de Jesus, no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 

e 29 da Lei n.º 8.213/91, bem como, o pagamento do 13º salário, desde A 

DATA PERÍCIA JUDICIAL, qual seja, 28/10/2018. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Quanto às prestações vencidas a 

contar da data da perícia médica judicial, 28/10/2018, serão devidos 

correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento 

de cada parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em 

conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), tendo em vista o disposto no §8º, do art. 85, do Código de 

Processo Civil. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo em vista o nítido caráter 

alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS por intermédio da EADJ 

– Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários do autor para que implante o benefício ora concedido no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, tendo em vista 

que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 

1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao 

duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015. 

Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 30 de janeiro 

de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003634-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO JOSE FRARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003634-88.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JAIRO JOSE FRARES REU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Em manifestação (id. 26659923), o 

requerente narra que o requerido fixou a DCB (data da cessação do 

benefício) de auxílio-doença concedido na sentença id. 21175375, 

transitada em julgado (id. 24856000), para 27/01/2020, conforme histórico 

de créditos id. 25060452, ou seja, em desobediência ao comando judicial, 

postulando ainda pelo cumprimento em seus exatos termos. A pretensão 

do autor merece acolhimento. Isso porque a sentença determinou a 

manutenção do benefício de auxílio-doença para tratamento do requerente 

por mais 24 (vinte e quatro) meses, cujo marco inicial a contar da 

intimação da autarquia ré acerca da decisão, verbis: “(...) Diante do 

exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial extinguindo o processo com resolução de 

mérito, art. 487, I do NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte 

Autora o benefício previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 91% 

(noventa e um por cento) do salário de benefício, devido desde a 

cessação administrativa do benefício em 05/04/2017 – 10050385 . 

Visando evitar a cessação do benefício, nos termos do art. 60, §12, da Lei 

n. 8213/91, com a redação dada pela MPV n. 767/2017, mostra-se 

necessária a fixação da data da cessação do benefício. Sendo assim, fixo 

DCB em 24 meses, a contar da intimação da sentença, para tratamento 
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e/ou reabilitação para outra profissão. (...)” Assim, embora o requerido 

tenha implantado o benefício favor do segurado, a data de cessação 

(DCB) está em total desacordo com a decisão judicial, tendo em vista que 

a autarquia ré teve ciência do teor da sentença em 22/07/2019, devendo, 

portanto, o benefício auxílio-doença ser mantido até 22/07/2021, razão 

pela qual imperioso a adoção de medidas mais enérgicas para o fim de 

assegurar o cumprimento integral da sentença já transitada em julgada. 

Destarte, intime-se e oficie-se a autarquia requerida por intermédio da 

EADJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, na pessoa de 

seu representante legal, para comprovar nos autos a implantação do 

benefício de acordo com a decisão sentença id. 21175375 “(...) Visando 

evitar a cessação do benefício, nos termos do art. 60, §12, da Lei n. 

8213/91, com a redação dada pela MPV n. 767/2017, mostra-se 

necessária a fixação da data da cessação do benefício. Sendo assim, fixo 

DCB em 24 meses, a contar da intimação da sentença, para tratamento 

e/ou reabilitação para outra profissão (...)”, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), como 

também de incorrer nas penas previstas no art. 330 do Código Penal 

Brasileiro. Escoado o prazo, certifique-se. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 31 de janeiro de 

2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005845-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANGELO ZARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PJe n° 1005845-97.2017.8.11.0040 Requerente: Aberto Angelo Zardo 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, Aberto 

Angelo Zardo ajuizou a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido Liminar” 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação do requerido à concessão do benefício de benefício 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. Alegou ser segurado da 

Previdência Social, bem como, incapacitado para atividades laborativas em 

razão de acidente de trânsito ocorrido em 03/03/2014 e que lhe deixou as 

seguintes sequelas: politraumas: traumatismo crânio-encefálico moderado 

(região occiptal) com afasia e déficit de memória, fratura ulna (antebraço) 

esquerda com desvio, fratura de escápula direita, fratura da clavícula 

esquerda, fratura do joelho direito, fratura do tornozelo direito com lesão 

do nervo tibial posterior (tipo torcional), lesão muscular da coxa direita. 

Verberou que foi submetido a tratamento cirúrgico, medicamentoso e 

fisioterápico, permanecendo afastado do trabalho por vários meses, 

sendo-lhe concedido o benefício de auxílio-doença pelo período entre 

10/04/2014 a 24/02/2015 (NB 605.805.669–5), prorrogado de 08/04/2015 

até 14/07/2016 (NB 310.110.939-2). Narrou que em 2017 retornou a 

trabalhar, contudo, em razão das moléstias deixadas pelo acidente 

permaneceu tão somente por 3 (três) meses, quando, então, postulou 

novamente a concessão do benefício auxílio-doença (NB 620.232.203-2), 

negado pela autarquia requerida, ao argumento da ausência de 

incapacidade do segurado. Asseverou, todavia, permanecer incapacitado 

definitivamente para o trabalho tendo em vista as seguintes enfermidades: 

CID: M 23 Transtornos internos dos joelhos; M 25.5 Dor articular; M 54.5 

Dor lombar baixa, F 07.2 Síndrome pós -traumática; F 32 episódios 

depressivos; F41 Outros transtornos ansiosos; T 11 Outros traumatismos 

de membro superior, nível não especificado; T 90.5 Sequelas de 

traumatismo intracraniano; S 06 Traumatismo intracraniano; S 06.2 

Traumatismo cerebral difuso; S 06.9 Traumatismo intracraniano, não 

especificado; S 42 Fratura do ombro e do braço; S 43 Luxação, entorse e 

distensão das articulações e dos ligamentos da cintura escapular; S 52 

Fratura do antebraço; S 52.2 Fratura da diáfise do cúbito (ulna); G 56 

Mononeuropatias dos membros superiores; G 57.0 Lesão do nervo ciático; 

S 80 Traumatismo superficial da perna; S 82 Fratura da perna, incluindo 

tornozelo; S 83 Luxação, entorse e distensão das articulações e dos 

ligamentos do joelho; S 90 traumatismo superficial do tornozelo e do pé, 

fazendo jus aos benefícios postulados na peça de ingresso. Forte em tais 

fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a inicial com 

documentos e formulou quesitos. A decisão id. 10759865 concedeu 

liminarmente o benefício de auxílio-doença. Citado, o requerido quedou-se 

inerte, consoante certidão id. 12195367. O autor postulou pela decretação 

de revelia do requerido e a produção de prova pericial. A decisão id. 

12530627 acolheu o pedido de produção de prova pericial e, para tanto, 

nomeou perito judicial, sem, no entanto, analisar a questão da ausência de 

contestação por parte do requerido. Laudo Pericial acostado no id. 

13512943. A parte autora impugnou o Laudo Pericial (id. 14177393). É o 

necessário. Decido. O feito encontra-se devidamente instruído a 

satisfazer o convencimento deste magistrado, sendo, pois, desnecessária 

a produção de outras provas senão daquelas já coligidas ao feito. 

Entretanto, havendo questão processual pendente de análise, imperioso 

seu exame antes de se avançar ao mérito ad causam. 1. Revelia Embora 

devidamente citado, o demandado não apresentou defesa, conforme 

certidão id. 12195367 De rigor, portanto, DECRETAR-LHE a revelia, sem, 

contudo, aplicar-lhe seus efeitos, tratando-se, pois, de direitos 

indisponíveis, na forma do art. 345, inciso II, do Código de Processo Civil, 

verbis: “Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: 

(...) II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA PREVIDENCIÁRIA - INSS - 

REVELIA - EFEITOS - INAPLICABILIDADE. Por pertencer á administração 

indireta e exercer atividades estatais, tutelando direitos indisponíveis, não 

se aplica ao INSS os efeitos da revelia, consoante disposição do art. 320, 

II do Código de Processo Civil. Havendo a necessidade de abertura de 

instrução probatória, mostra-se inaplicável a sistemática prevista no art. 

515, § 3º, do CPC, não estando a causa madura para julgamento. 

Sentença anulada.” (TJ-MG - AC: 10223120187735001 MG, Relator: 

Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 03/06/2014, Câmaras Cíveis / 9ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2014) 2. Mérito Com narrado, 

postula o requerente a concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez e/ou auxílio-doença em razão das incapacidades narradas na 

inicial decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 03/03/2014, ao 

fundamento de sua pretensão nas disposições da Lei n° 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, 

deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 

42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, 

a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. §1º. A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Assim, os requisitos 

para concessão da aposentadoria por invalidez são a incapacidade 

laborativa decorrente de doença comprovada pericialmente, 

insuscetibilidade de reabilitação, impossibilidade do exercício de atividade 

que garanta ao segurado sua subsistência e cumprimento da carência, 

quando exigida. Quanto à carência, colhe-se dos autos que devidamente 

preenchida pelo segurado, tanto é que a própria autarquia federal já lhe 

havia concedido anteriormente o benefício de auxílio-doença entre 

10/04/2014 a 24/02/2015 (NB 605.805.669–5) e prorrogado de 08/04/2015 

até 14/07/2016 (NB 310.110.939-2). Em relação à incapacidade laborativa 

do segurado, a prova pericial (id. 13512943) não concluiu pela total 

incapacidade da parte autora para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência. Ao exame físico, apontou o Senhor Perito: “Exame físico: 

Leve atrofia muscular em antebraço esquerdo e cicatriz de cirurgia prévia. 

Força do membro normal. Sem limitações de movimento. Cicatriz em joelho 

esquerdo, sem queixas. Joelho direito com testes ligamentares normais 

(gaveta, estresse em valgo e varo). Testes meniscais indolores. Arco de 

movimento completo. Sem sinais de atrofia muscular. Sem crepitação. 

Tornozelo Direito com arco de movimento completo e indolor. Testes 

ligamentares normais. Sem deformidade ou crepitação. Ombro direito sem 

queixa de dor ou limitação”. Indicou, ainda, a apresentação de exames 

complementares de RX DE JOELHO E TORNOZELO DE JUNHO DE 2017 – 

SEM ALTERAÇOES RNM DO TORNOZELO SET 2014 – TENDINOPATIA DOS 

FIBULARES COM LESAO LONGITUDINAL. Aos quesitos do autor, 

respondeu o médico perito: 01 – O periciando é portador de doença ou 
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lesão? Resposta: Apresentou apenas uma lesão degenerativa em tendão 

fibular conforme ressonância de setembro de 2014. Esta lesão é de 

origem degenerativa, sem perda da função do mesmo, podendo ocasionar 

dor, porém com sintomas diferentes do citado pelo periciado. (d.g.n) (...). 

03 – Em caso afirmativo, essa doença a qual o periciando é acometido é 

originária de acidente automobilístico? Resposta: Não. 04 – Em caso 

afirmativo, essa doença ou lesão o incapacita para o seu trabalho ou para 

sua atividade habitual? Resposta: Não. (d.g.n) 05 - Também em caso 

afirmativo, essa doença ou lesão o incapacita para o exercício de 

QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Resposta: Não. 

(d.g.n) 06 - Caso o periciando esteja incapacitado, essa incapacidade é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade? Resposta: Não há incapacidade. (d.g.n) 07 - Caso o periciando 

esteja incapacitado, é possível determinar o dia ou mês ou ano do início da 

DOENÇA? Resposta: Não se aplica. A mesmo resposta ao quesito anterior 

“não se aplica” foi também utilizada para responder aos quesitos n°s 8, 9, 

10, 11, 13, 14 e 15. (...) 12 - Caso o periciando possua lesões 

consolidadas, decorrentes de acidente de qualquer natureza, essas 

lesões resultaram em sequelas que implicam redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia? Resposta: Paciente não apresentou 

nenhum exame do antebraço operado, porém o exame físico não 

demonstrou nenhuma perda de força ou limitação deste membro, assim 

como o ombro direito, que foi tratado sem cirurgia. As lesões ortopédicas 

ocorridas à época do acidente já estão consolidadas e hoje não implicam 

redução da capacidade laborativa. (d.g.n) (...) Em conclusão, asseverou o 

expert: “Conclusão: Do ponto de vista ortopédico, após reabilitação 

pós-operatória, o paciente não apresenta nenhuma sequela dos traumas 

ocorridos no acidente de trânsito ou adquirida posteriormente que o 

impossibilite de realizar suas atividades prévias. As queixas relatadas pelo 

paciente de dor e falseio (instabilidade) não foram vistas no exame físico, 

pois os testes ligamentares e meniscais demonstraram joelho sadio, assim 

como o exame de raio x não demonstrou nenhuma alteração degenerativa 

neste. No tornozelo também não há nenhuma lesão relacionada ao trauma, 

apenas alterações inflamatórias, principalmente nos tendões fibulares, que 

não corresponde à queixa do paciente. Não foi constatada tanto em RNM 

quanto em exame física nenhuma lesão nervosa como relatada na petição 

inicial da ação. Concluindo, acredito que o paciente não tenha nenhuma 

limitação ortopédica para retorno às suas atividades habituais, contudo, 

devido à ansiedade apresentada pelo paciente e algumas queixas de falta 

de memória, sugiro avaliação complementar com médico neurologista.” 

(d.g.n) Como se observa, o laudo pericial não concluiu pela plena e 

permanente incapacidade da parte autora para atividades laborais como 

sustentado na peça de ingresso de modo a autorizar a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, tampouco temporariamente a 

fazer jus ao auxílio-doença. Desta feita, não comprovado o requisito da 

incapacidade para atividade laborativa que garanta ao autor sua própria 

subsistência, nos termos do art. 42 e seguintes da Lei de Planos de 

Benefícios da Previdência Social, a improcedência dos pedidos iniciais é 

medida que se impõe na espécie. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO ACIDENTE. 

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. 1. O benefício de 

auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que 

inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Por sua vez, faz 

jus à aposentadoria por invalidez o segurado que, estando ou não em 

gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

O auxílio acidente é devido ao segurado quando, após consolidação das 

lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia. 2. Não há nos autos demonstração de 

incapacidade para o trabalho no período compreendido entre o 

requerimento administrativo, o ajuizamento da ação e a realização do 

exame pericial. 3. Conquanto o sistema da livre persuasão racional permita 

ao julgador não se vincular às conclusões periciais, não se divisa do feito 

nenhum elemento que tenha o condão de desconstituir o laudo 

apresentado .  4 .  Ape lação  desprov ida . ”  (TRF-3  -  AC: 

00127538120164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2017, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publ icação: e-DJF3 Judic ia l  1 DATA:11/04/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. 1. A perícia médica realizada nos presentes autos não deixa 

dúvida acerca da inexistência de incapacidade da parte autora para o 

exercício de sua atividade habitual. 2. Sem a comprovação da 

incapacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual da apelante, 

não há suporte legal que possibilite a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. Apelação não provida.” 

(TRF-1 - AC: 00023337820064013805, Relator: JUIZ FEDERAL MÁRCIO 

JOSE DE AGUIAR BARBOSA, Data de Julgamento: 08/06/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 14/09/2015) Noutra banda, não prospera a impugnação ao 

Laudo Pericial apresentada pelo autor, pois, tantos os quesitos como os 

demais esclarecimentos foram exibidos pela médica perita de forma clara, 

objetiva e conclusiva para o fim de atestar a total capacidade do segurado 

para atividades laborativas. Acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL. 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVA 

PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. 

PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL. 

PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Desnecessária a produção de nova perícia médica quando 

esclarecida por profissional qualificado todas as questões pertinentes à 

lide. Desse modo, o mero inconformismo da parte com as conclusões do 

laudo não autorizam a realização de novo exame pericial, nem mesmo 

caracteriza o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Restando 

comprovada, por laudo pericial, a inexistência de incapacidade laboral, ou 

mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de 

auxílio-doença acidentário, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por 

invalidez, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão. 3. 

Incabível a aplicação do princípio in dubio pro misero, quando a 

documentação apresentada nos autos corrobora com a conclusão da 

perícia judicial, no sentido de que o segurado não padece de incapacidade 

laborativa. 4. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no 

mérito, não provido.” (TJ-DF 00125444720168070015 DF 

0012544-47.2016.8.07.0015, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 21/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 27/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se 

falar em incertezas no Laudo Pericial, porquanto, ao contrário do 

defendido pelo segurado, a perícia é abundantemente preenchida de 

informações específicas que remetem à conclusão da total ausência de 

incapacidade do requerente. Rejeito, pois, a impugnação ao Laudo médico 

Pericial id. 14177393. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Revogo a liminar id. 10759865. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios 

no valor que fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, §8º 

do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da 

verba honorária, face à concessão da gratuidade da justiça ao autor, na 

forma do art. 98, §3°, do mesmo Codex. Transitada em julgado, 

certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 03 de 

fevereiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000143-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MORESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE HAMMERSCHMITT IMMICH OAB - SC36080 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PJe 1000143-39.2018.811.0040 Requerente: Paulo Cesar Moresco 

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS VISTOS ETC, 

Paulo Cesar Moresco ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em face do 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS almejando a condenação do 

requerido à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de 

contribuição. Alegou ter laborado em atividade campesina em regime de 

economia familiar e de subsistência na companhia de seus pais entre 
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18/03/1981 a 04/03/1987, quando, então, passou a exercer atividade 

urbana. Aduziu que suas atividades urbanas exercidas entre 05/03/1987 

a 20/12/1988 e 03/02/1992 a 03/04/2017 eram insalubres, contudo, 

reconhecido pelo requerido tão somente em relação ao primeiro período. 

Verberou que requereu a concessão do benefício na via administrativa, no 

entanto, negado pela autarquia requerida, ao fundamento da ausência de 

tempo de contribuição necessária para a concessão do benefício. Forte 

em tais fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a 

inicial com documentos. Em resposta (id. 13339840) o requerido suscitou a 

ausência de comprovação da nocividade (ruído) e a exposição habitual e 

permanente do requerente durante o período da alegada atividade 

exercida como de prejudicial a sua saúde e a eficácia do IPI, bem como, e 

a impossibilidade de conversão do período especial em comum. Acostou 

documentos. Réplica id. 13255272. A decisão id. 13622609 acolheu o 

pedido de produção de prova oral. O requerente apresentou o rol de 

testemunhas, pugnando pela oitiva mediante Carta Precatória à comarca 

de Chapecó-SC. As oitivas das testemunhas foram colhidas e acostadas 

aos autos no id. 18106305. Alegações finais pelo autor id. 18123446. O 

requerido quedou-se silente, consoante certidão id. 19981669. É o 

necessário. Decido. Merece acolhimento o reconhecimento da atividade 

rural do requerente entre 18/03/1981 a 04/03/1987. O segurado que 

comprovar por meio de início de prova material, corroborada por prova 

testemunhal que trabalhou em atividade rural em regime de economia 

familiar fará jus ao computo de tal período para o fim aposentadoria por 

tempo de contribuição. Na espécie, a vasta documentação acostada pelo 

autor (cartão de registro de seu genitor como produtor rural, associado em 

cooperativa de agricultores, carteira de associado a sindicato rural, 

documentos escolares e matrícula de imóvel rural) revela satisfatoriamente 

o início de prova material. De outro lado, a prova oral confirmou a atividade 

campesina do requerente ainda na companhia de seus pais. Perguntada, a 

testemunha Jacir Vilani, respondeu: A juíza: O senhor conhece o Paulo? A 

testemunha: Era vizinho nosso. A juíza: O senhor sempre morou na 

Fernando Machado? A testemunha: Sim, 60 anos que estou morando lá. A 

juíza: Então o senhor conhece o Paulo desde a infância? A testemunha: 

Isso, desde a infância. A juíza: Qual a distância de sua casa para a casa 

dele (Paulo). Era perto? A testemunha: Uns 300 metros. Sim, era bem 

pertinho. A juíza: O senhor conheceu os pais e os irmãos do Paulo? A 

testemunha: Sim, conheci. Eram quatro irmãos; três homens e uma mulher. 

A juíza: E o pai dela era agricultor? A testemunha: Sim, sempre foi 

agricultor. A juíza: Na época que o Paulo ainda morava lá, o que eles 

produziam? A testemunha: Feijão, milho, engordavam porcos; trabalho da 

roça mesmo. A juíza: Viviam só da agricultura? Tinham empregados? A 

testemunha: Só da agricultura. Não tinham empregados. A juíza: O senhor 

viu o Paulo trabalhando? A testemunha: Sim, até os dezoito anos. A juíza: 

O que eles usavam de equipamentos? A testemunha: Só manual. A juíza: 

Então não era uma grande propriedade. A testemunha: Não, não era. A 

juíza: Onde o Paulo foi trabalhar depois dos 18 anos? A testemunha: Ele 

foi trabalhar numa madeireira Luza e Perin, aqui em Chapecó. A juíza: Até 

ali eles eram só agricultores? A testemunha: Sim, eram. A gente se 

ajudava como agricultores. (...) Relatou ainda a testemunha que a 

atividade do genitor do requerente como construtor era tão somente 

quando ajudada os vizinhos na construção de galpões e chiqueiros, sem 

cunho remuneratório, mas que a sobrevivência da família vinha 

exclusivamente da roça. (mídia digital id. 18106314) (...). Em seu 

depoimento, disse a testemunha Doacir Borsoi: A juíza: Conhece o senhor 

o Paulo? A testemunha: Sim, desde criança. A juíza: O senhor sempre 

morou nessa comunidade Fernando Machado? A testemunha: Sim, até 

hoje. Era Chapecó na época. A juíza: O senhor conheceu toda família? 

Eram em quantos irmãos? A testemunha: Sim, conheci. Eram três irmãos e 

uma irmã. A juíza: O pai do Paulo trabalhou com o que? A testemunha: Na 

roça. A juíza: E o que eles produziam? A testemunha: Milho, soja, feijão. A 

juíza: O pai dele era só agricultor ou trabalha com alguma outra coisa? A 

testemunha: Não, não. Era só na roça. (...) A juíza: E o Paulo chegou a 

trabalhar lá como ele (o pai)? A testemunha: Sim, a gente se enxergava, 

porque naquela época era tudo roça. A testemunha soube dizer ainda que 

autor saiu da roça com 17/18 anos, o tamanho da propriedade da família e 

o uso de atividade somente braçal e que a sobrevivência da família era 

somente da agricultura, assim como que o pai do autor se aposentou como 

agricultor. (mídia digital id. 18106318) A testemunha Jair Fávero de igual 

modo confirmou o narrado pelas demais testemunhas: “Que conheceu o 

autor ainda jovem da comunidade Fernando Machado onde foram criados 

e toda sua família (pais e irmãos). Que os pais eram agricultores. Que a 

terra era pequena e própria. Que o trabalho era braçal e contava com a 

colaboração do autor. Esclareceu onde e a distancia onde o autor 

estudava. Desconhece a atividade do pai do autor como construtor. Que 

quando saiu da comunidade em 1980 o autor permaneceu na comunidade. 

Que soube dizer que o autor saiu do campo em 1987, quando passou a 

trabalhar em Chapecó na madeireira Luza e Perin (...)” Com efeito, diante 

do início de prova material, corroborada pela prova testemunhal produzida 

nos autos, o reconhecimento da atividade rural do autor a partir dos 12 

(doze) anos de idade até o início das atividades urbanas, ou seja, 

18/03/1981 a 04/03/1987 é medida que se impõe na espécie. Sobre o 

tema, colho os arestos: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TEMPO 

DE SERVIÇO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. REQUISITOS 

LEGAIS. COMPROVAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. CONSECTÁRIOS. O aproveitamento do 

tempo de atividade rural exercido até 31 de outubro de 1991 - 

independentemente do recolhimento das respectivas contribuições 

previdenciárias e exceto para efeito de carência - está expressamente 

autorizado e previsto pelo art. 55, § 2º, da Lei n.º 8.213/91, e pelo art. 127, 

inc. V, do Decreto n.º 3.048/99. A partir da competência novembro de 

1991, pretendendo o segurado especial computar tempo de serviço rural 

para obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição, deverá 

comprovar o recolhimento de contribuições facultativas (art. 39, II, da Lei 

nº 8.213/91). Comprovado o labor rural em regime de economia familiar, 

mediante a produção de início de prova material, corroborada por prova 

testemunhal idônea, o segurado faz jus ao cômputo do respectivo tempo 

de serviço. Admissível o cômputo de labor rural a partir dos 12 anos de 

idade, até o advento da Lei n.º 8.213/91. As normas que vedam o trabalho 

antes dos 14 anos destinam-se à proteção e não a prejudicar o 

adolescente. Precedentes do STJ. (...)” (TRF-4 - AC: 72253920164049999 

RS 0007225-39.2016.4.04.9999, Relator: GISELE LEMKE, Data de 

Julgamento: 28/08/2018, QUINTA TURMA) “PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE 

RURAL. RECONHECIMENTO ANTERIOR AOS 14 ANOS DE IDADE. . 

Admissível o cômputo de labor rural a partir dos 12 anos de idade. As 

normas que vedam o trabalho antes dos 14 anos destinam-se à proteção 

e não a prejudicar o adolescente. Precedentes do STJ.” (TRF-4 - AC: 

50069702520184049999 5006970-25.2018.4.04.9999, Relator: GISELE 

LEMKE, Data de Julgamento: 22/05/2018, QUINTA TURMA) De outro lado, 

não prospera o reconhecimento da atividade exercida pelo autor a partir 

de 03/02/1992 como de nociva à sua saúde (ruído) e, de consequência, 

sua conversão em tempo comum para efeito de cômputo de tempo de 

contribuição. Acerca da nocividade à saúde do segurado por exposição a 

ruídos, a Suprema Corte no julgamento do ARE 664.335[1], de 

repercussão geral, firmou entendimento que, o reconhecimento do direito 

de tempo em atividade especial, como na espécie, pressupõe a efetiva 

exposição do trabalhador ao agente nocivo, bem como, se o equipamento 

de proteção individual (EPI) neutralizar a nocividade, não há que se falar 

em direito à aposentadoria especial. É exatamente o caso dos autos. O 

Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) juntado pelo autor não 

comprova de forma robusta que a atividade exercida é nociva à sua 

saúde, pois, embora aponte que esteja sujeito a ruídos de 92 decibéis, o 

PPP não esclarece quanto à forma habitual e permanente. Além disso, o 

PPP também informa o uso e a eficácia do equipamento de proteção 

individual (IPI). A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO 

ESPECIAL. RUÍDO. EPI. APOSENTADORIA ESPECIAL. 1. Ausente a 

comprovação da exposição do segurado a agente nocivo, na forma 

exigida pela legislação previdenciária aplicável à espécie, não é possível 

reconhecer-se a especialidade da atividade laboral por ele exercida. 2. 

Não tem direito à aposentadoria especial o segurado que, mediante a soma 

do tempo judicialmente reconhecido com o tempo computado na via 

administrativa, não possuir tempo suficiente e implementar os demais 

requisitos para a concessão do benefício. 3. Recurso improvido.” (TRF-4 - 

AC: 50004264920144047028 PR 5000426-49.2014.4.04.7028, Relator: 

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 05/02/2019, 

TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR) Destarte, as provas 

produzidas nos autos não comprovam de forma segura a exposição do 

autor quanto à nocividade narrada na inicial, ônus de sua incumbência, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial para tão somente RECONHECER o período rurícola do segurado 

compreendido entre 18/03/1981 a 04/03/1987 e, de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao 
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pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), com fundamento no §8º, art. 85 do Código de 

Processo Civil. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, 

posto que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior 

a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença 

ao duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do 

Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 6 de 

fevereiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito [1](ARE 

664335 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 14/06/2012, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 06-06-2013 PUBLIC 07-06-2013 )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001988-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CORACY MARIA DA COSTA FEITOSA ALVARENGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PJe nº 1001988-09.2018.8.11.0040 Requerente: Coracy Maria da Costa 

Feitosa Alvarenga Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

VISTOS ETC, Coracy Maria da Costa Feitosa Alvarenga ajuizou a presente 

“Ação Previdenciária” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS almejando a condenação da autarquia ré à concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez e/ou restabelecimento de auxílio-doença, 

bem como, indenização por danos morais. Alegou ser segurada da 

Previdência Social e estar incapacitada para o trabalho em razão das 

seguintes enfermidades: CID10 S83.5 entorse e distensão envolvendo 

ligamento cruzado (anterior) (posterior) do joelho; CID10 S83 luxação 

entorse e distensão das articulações e dos ligamentos do joelho; CID10 

m22 transtornos da rótula (patela); CID10 M17.5 outras gonartroses 

secundárias; CID10 M19 artrose primária de outras articulações; CID10 

M79 outros transtornos dos tecidos moles, não classificados em outra 

parte; CID10 M25 outros transtornos articulares não classificados em 

outra parte, bem como, ter recebido o benefício de auxílio-doença entre 

26/07/2017 a 21/02/2018 (NB 6205893499), negado, entretanto, a partir de 

então, ao argumento da ausência de incapacidade da segurada. Aduziu, 

no entanto, que as moléstias permanecem e que impossibilitam seu retorno 

ao trabalha, devendo, portanto, ser concedido judicialmente o benefício 

postulado na peça de ingresso. Instruiu a inicial com documentos e 

formulou quesitos. A decisão id. 12814366 concedeu liminarmente o 

benefício auxílio-doença. Em contestação (id. 13725489), o requerido 

arguiu preliminar de prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. No 

mérito, defendeu a improcedência dos pedidos ante a não comprovada 

incapacidade da autora para o trabalho, assim como a necessidade da 

realização de perícia médica, oportunidade em que apresentou seus 

quesitos. Juntou documentos. Réplica id. 13978898. A decisão de id. 

14026478 afastou a prejudicial de mérito suscitada pelo requerido, bem 

como, acolheu o pedido de produção de prova pericial e, para tanto, 

nomeou perito judicial. Laudo Pericial id. 18250850. A parte autora 

manifestou concordar com o Laudo Pericial (id. 18522073). O requerido 

nada postulou, consoante certidão id. 20204236. É o necessário. Decido. 

Como relatado, postula a parte requerente aposentadoria por invalidez 

e/ou concessão do benefício auxílio-doença, com fundamento nas 

disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social, bem como, indenização por danos 

extrapatrimoniais. A pretensão inaugural, em parte, comporta acolhimento. 

Nesse passo, deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida 

lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

§1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. §2º. A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Assim, os requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez ao 

segurado são: incapacidade laborativa decorrente de doença comprovada 

pericialmente, insuscetibilidade de reabilitação e a impossibilidade do 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e cumprimento da 

carência, quando exigida. Vale lembrar que o período de carência exigido 

para a concessão de aposentadoria por invalidez ou do benefício de 

auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 

25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; (...)” Nesse passo, os documentos acostados aos autos 

demonstram que a autora contribuiu durante o período legalmente exigido, 

nos termos do citado artigo, tanto é que a própria autarquia demandada já 

lhe havia concedido o benefício de auxílio-doença entre 26/07/2017 a 

21/02/2018 (NB 6205893499). Quanto à incapacidade laborativa da 

segurada, a prova pericial não concluiu pela incapacidade total e definitiva 

da autora para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, 

mas apenas e tão somente que em razão das enfermidades narradas na 

inicial estaria TEMPORARIAMENTE incapacitada para exercer as atividades 

laborativas que anteriormente exercia (id. 18250850), inclusive, com 

possibilidade de reabilitação. No histórico do quadro de saúde, esclareceu 

a perita judicial: “(...) Apresenta diagnóstico de DPOC (doença obstrutiva 

pulmonar cronica). Faz tratamento com medicação inalatória.” Ao exame 

físico, apontou a expert: “EXAME FÍSICO GERAL O periciando estava 

trajada corretamente, lúcido e orientado no tempo e espaço, colaborativo. 

Bom estado geral, corado, hidratado e eupnéico. Paciente deambula sem 

qualquer claudicação. Com dor referida à palpação em joelho direito Boa 

perfusão periférica de membros inferiores, panturrilhas livres, sem 

edemas. Mobilidade diminuída em membro inferior direito com amplitude 

diminuída em extensão, flexão, inclinação lateral e rotação. Exame 

neurológico evidencia sensibilidade preservada e força diminuída em 

membro inferior direito” Aos exames complementares, esclareceu: “III – 

EXAMES COMPLEMENTARES 2016 – Ressonância Magnética de joelho 

direito: Rotura completa de ligamento cruzado anterior.” Aos quesitos, 

respondeu a Senhora Perita: 1) Qual o nome e a idade atual do (a) autor 

(a)? Qual o atual estado de saúde do (a) autor (a)? Resposta: CORACY 

MARIA DA COSTA FEITOSA ALVARENGA, 56 anos. Bom estado geral. 2) 

Qual a atividade laborativa habitual do (a) autor (a)? A parte autora é 

empregada ou “autônoma”? Resposta: Zeladora, empregada. 3) Diga o Sr. 

perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e 

em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr. 

Perito descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício 

dessa atividade? Resposta: Zeladora, realizava esforços físicos de 

moderados a intensos. (...) 5) Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico e se a 

parte autora esta acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou 

do agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade? Resposta: 

Paciente tem quadro de instabilidade articular em joelho direito, devido 

rompimento de ligamento cruzado anterior, lesão condral e lesão menisco, 

e todas essas alterações geraram sua incapacidade. (d.g.n) 6) Caso a 

resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o 

diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame completar? Resposta: Diagnostico foi 

estabelecido clinicamente, e confirmado por meio de exames 

complementares. 7) Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa ao 

quesito anterior indicando existência de exame (s) complementar (es) qual 

(is) foi (foram) o (s) resultado (s) do (s) mesmo (s)? Resposta: 2016 – 

Ressonância Magnética de joelho direito: Rotura completa de ligamento 

cruzado anterior. (...) 9) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa 

diga o Sr. Perito se a patologia declinada encontra -se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)? Resposta: Descompensada. 

10) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se 

o(a) Autor(a) encontra -se em uso de medicação especifica para o 

diagnóstico declinado? Resposta: Em uso de medicamentos específicos. 
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11) Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade 

declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou 

para as atividades que anteriormente exercia. Resposta: Incapacitada 

para o trabalho. (d.g.n) 12) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer 

atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da 

profissão habitual do (a) autor (a), levando-o (a) à incapacidade total ou 

parcial? Resposta: Incapacidade total para qualquer atividade, pois o 

requerente esta incapacitado de realizar qualquer atividade laboral que 

exija esforço físico mesmo que leve. (d.g.n) No tocante à natureza da 

incapacidade e sua origem, respondeu a Senhora Perita: 13) Caso a 

resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a incapacidade 

laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? Para a sua 

atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia 

impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando -o(a) à 

incapacidade permanente ou temporária? Resposta: Incapacidade 

temporária para qualquer atividade, pois o requerente esta incapacitada de 

realizar qualquer atividade laboral que exija mesmo que somente esforços 

físicos leves. (d.g.n) 14) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, doença 

profissional ou acidente do trabalho, no que se inclui acidentes ou 

quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem 

como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de 

serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para 

o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em veículo de 

propriedade da parte autora. Resposta: A incapacidade teve origem 

devido rompimento de ligamento cruzado anterior, lesão condral e lesão de 

menisco em joelho direito, que juntas geraram quadro de instabilidade 

articular, que se deu a incapacidade. Não e possível afirmar quais foram 

as possíveis causas que geram as lesões em joelho direito. (d.g.n) (...) 

Quanto ao tempo de recuperação da segurada, asseverou a expert: 16) 

No caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, qual 

a data provável ou o prazo estimado e indicada para recuperação 

laborativa? Resposta: E necessário no mínimo um ano de reabilitação com 

ortopedista, para tentar-se uma possível recuperação laborativa. (d.g.n) 

(...) Em conclusão detalhada, apontou a Sra. Perita: “IV - CONCLUSÃO 

Pode -se afirmar baseado no fator cronológico, fator social e fator clinico 

que o paciente avaliado encontra-se incapacitado de retornar as 

atividades laboratoriais que exercia e pela criteriosa avaliação realizada, 

considero-o incapacitado total e temporariamente para qualquer atividade 

laboral. Sugiro início da concessão do auxílio-doença para que durante um 

ano, o requerente seja submetido a reabilitação. O requerente deverá ser 

submetido a avalição e acompanhamento de um ortopedista, e deve 

realizar exames de imagens específicos para sua patologia, além disso 

conforme consta no processo deverá ser submetida a cirurgia para 

reconstrução de ligamento cruzado posterior de joelho direito. Sugiro que 

na próxima pericia, o requerente traga laudo médico do especialista que o 

irá o acompanhar, explicando as suas eventuais incapacidades, 

principalmente se ao ver do especialista elas forem definitivas.” (g.d.n) 

Desta feita, a perícia judicial concluiu que a parte autora à época do 

indeferimento da manutenção do benefício de auxílio-doença pelo INSS 

(21/02/2018) se encontrava incapacitada para as atividades laborativas, 

portanto, fazendo jus ao benefício. Entretanto, atestou que a incapacidade 

total da requerente para atividade laborativa que lhe garanta a própria 

subsistência é, todavia, TEMPORÁRIA, o que impõe nos termos do art. 59 

e seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o 

deferimento parcial do pedido inicial para conceder-lhe a concessão do 

benefício auxílio-doença a partir do seu indeferimento administrativo 

(21/02/2018). Nesse diapasão: “PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM POSTERIOR 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA A ENSEJAR, APENAS, O 

RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL A PARTIR DA 

INDEVIDA CESSAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 

INCIDÊNCIA DA LEI 11.960/2009. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO DO AUTOR E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DO INSS 

E DA REMESSA NECESSÁRIA. 1. (...) 2. Conforme diploma legal que 

disciplina a matéria, o auxílio-doença será devido ao segurado que, tendo 

cumprido a carência exigida, quando for o caso, estiver incapacitado para 

o seu trabalho habitual, sendo passível de recuperação e adaptação em 

outra atividade, mediante reabilitação profissional (artigos 15, 24/26, 59 e 

62 da Lei 8.213/91). 3. (...) 10. Apelação do autor conhecida e desprovida. 

Remessa necessária e apelação do INSS conhecidas e parcialmente 

providas.” (TRF-2 - REEX: 200851040038576, Relator: Desembargador 

Federal ABEL GOMES, Data de Julgamento: 25/02/2014, PRIMEIRA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 18/03/2014). Ao arremate, não 

comporta procedência o pedido de condenação da autarquia ao 

pagamento de indenização a título de danos morais. O direito de reparação 

à lesão moral da parte encontra-se previsto no inciso V, do art. 5°, da 

Carta Magna de 1988, o qual visa reparar, mediante pagamento 

indenização pecuniária, o dano provocado à imagem ou a honra do lesado. 

No entanto, o ato administrativo do INSS consistente na recusa à 

concessão de benefício previdenciário postulado pela requerente, por si 

só, não configura ato ilícito (art. 927 do Código Civil de 2002[1]) a subsidiar 

a pretensão indenizatória formulada na peça de ingresso. Acerca do tema: 

“ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO 

MORAL. A negativa de concessão de beneficio previdenciário, por si só, 

não configura dano moral indenizável. Em ambas as demandas 

(previdenciária e indenizatória) houve a conclusão da perícia judicial de 

ausência de incapacidade laborativa após a cessação do benefício de 

auxílio doença previdenciário, portanto confirmada a sentença 

monoc rá t i ca . ”  (TRF-4  -  AC :  50 0 6 0 2 5 9 3 2 0 1 4 4 0 4 7 2 1 3  S C 

5006025-93.2014.4.04.7213, Relator: LUÍS ALBERTO AZEVEDO 

AURVALLE, Data de Julgamento: 30/05/2018, QUARTA TURMA) 

“ADMINISTRATIVO. INSS. NEGATIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO DEMONSTRADA. DEMORA NA 

IMPLANTAÇÃO - INOCORRÊNCIA. DANO MORAL - INCABÍVEL. 1. A 

responsabilidade civil estatal advinda de falha no serviço previdenciário 

depende de comprovação de ato estatal, dano, nexo de causalidade e 

dolo/culpa do agente. 2. Indeferimento de concessão de benefício não 

autoriza indenização por danos. 3. Não há que se condenar o INSS em 

caso que ficou demonstrado que a demora do pagamento se deu por 

apenas 3 meses, tempo entre o trânsito em julgado da decisão que 

concedeu o benefício e seu pagamento.” (TRF-4 - AC: 

50059918820134047202 SC 5005991-88.2013.404.7202, Relator : 

FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 15/04/2015, 

TERCEIRA TURMA) Destarte, neste ponto, a improcedência é medida que 

se impõe na espécie. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para conceder o 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, razão pela qual CONDENO o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao pagamento do referido 

benefício previdenciário em favor de Coracy Maria da Costa Feitosa 

Alvarenga, no valor do salário-benefício nos termos do art. 61 da Lei n° 

8.213/91, a contar do indeferimento, 21/02/2018, cujo marco final será de 

mais 12 (doze) parcelas a partir da perícia judicial (26/10/2019), ou, 

enquanto permanecer a incapacidade laborativa da autora, a qual deverá 

ser examinada mediante nova perícia médica administrativa. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Quanto às prestações vencidas a contar do indeferimento do benefício 

(21/02/2018), serão devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 

870.947) a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 

11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no 

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), tendo em vista o disposto no §8º, do 

art. 85, do Código de Processo Civil. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo 

em vista o nítido caráter alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS 

por intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, 

com todos os dados necessários da parte autora para que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos, tendo em vista que o valor da condenação ou o proveito 

econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de acordo com 

o art. 496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, com redação dada 

pela Lei n º 13.105/2015. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 11 de fevereiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz 

de Direito [1]Art. 927. Aquele que, por ato ilícito ( arts. 186 e 187 ), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
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Processo Número: 1002219-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA TRINDADE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PJe nº 1002219-36.2018.8.11.0040 Requerente: Rosalina Trindade de 

Arruda Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

Rosalina Trindade de Arruda ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação da autarquia ré à concessão do benefício de auxílio-doença. 

Alegou ser segurada da Previdência Social e estar incapacitada para o 

trabalho em razão de sofrer de cardiopatia reumática, CID I50 I11 I47 F32 

E7, bem como, ter recebido o benefício de auxílio-doença por determinado 

período, negado, entretanto, a partir de 07/08/2017, ao argumento da 

ausência de incapacidade da segurada. Aduziu, no entanto, que a 

moléstia permanece e que impossibilita seu retorno ao trabalha, devendo, 

portanto, ser concedido judicialmente o benefício postulado na peça de 

ingresso. Instruiu a inicial com documentos. Em contestação (id. 

13946359), o requerido suscitou a configuração da prescrição quinquenal 

como prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a improcedência dos 

pedidos ante a não comprovada incapacidade da autora para o trabalho, 

assim como a necessidade da realização de perícia médica, oportunidade 

em que apresentou seus quesitos. Juntou documentos. A decisão de id. 

14266593 afastou a prejudicial de mérito suscitada pelo requerido, bem 

como, acolheu o pedido de produção de prova pericial e, para tanto, 

nomeou perito judicial. Laudo Pericial id. 18487059. A parte autora 

impugnou o Laudo Pericial (id. 19192288). O requerido nada postulou, 

consoante certidão id. 20207566. É o necessário. Decido. Como relatado, 

postula a parte requerente a concessão do benefício auxílio-doença, com 

fundamento nas disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social. A pretensão inaugural 

comporta acolhimento. Nesse passo, deve-se observar o disposto nos art 

59 da referida lei, verbis: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Assim, os requisitos para concessão do benefício de auxílio-doença ao 

segurado são: incapacidade laborativa total e temporária por mais de 15 

(quinze) dias decorrente de doença comprovada pericialmente que lhe 

garanta a subsistência e cumprimento da carência, quando exigida. Vale 

lembrar que o período de carência exigido para a concessão do benefício 

de auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do 

art. 25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; (...)” Nesse passo, os documentos acostados aos autos 

demonstram que a autora contribuiu durante o período legalmente exigido, 

nos termos do citado artigo, tanto é que a própria autarquia demandada já 

lhe havia concedido anteriormente o benefício, conforme extrato do CNIS 

acostado ao id. 13946371. Quanto à incapacidade laborativa temporária da 

segurada para o exercício de atividade que lhe garanta a própria 

subsistência, a prova técnica é incontestável. No histórico do quadro de 

saúde da segurado, esclareceu a perita judicial: “I – HISTÓRICO 1.1. Da 

Petição inicial. O Requerente inicia AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO–DOENÇA /APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

contra o Requerido. 1.2 Relato do Autor. O requerente relatou quadro de 

febre reumática na infância com evolução para cardiopatia reumática com 

posterior colocação de prótese metálica mitral, com última cirurgia há 8 

meses, e desde então refere piora da sua qualidade de vida, devido 

quadro de cansaço aos mínimos esforços e dores pelo corpo. Relatou que 

trabalhava empregada doméstica . O Requerente queixa -se dor 

importante em todo corpo e cansaço aos mínimos esforços. Nega sucesso 

com tratamento realizado – medicamentos/cirurgias. Realiza 

acompanhamento ambulatorial . Nega etilismo/tabagismo. Escolaridade: 

ensino fundamental incompleto. Divorciada, quatro filhos. Realiza suas 

atividades do dia a dia com auxílio de terceiros”. Ao exame físico, apontou 

a expert: “II - EXAME FÍSICO GERAL O periciando estava trajada 

corretamente, lúcido e orientado no tempo e espaço, colaborativo. Bom 

estado geral, corado, hidratado e eupnéico. Paciente deambula com 

qualquer leve claudicação. Com dor referida à palpação de coluna 

cervical/tóraco lombar. Mobilidade diminuída da coluna cervical/tóraco 

lombar, com amplitude diminuída em extensão, flexão, inclinação lateral e 

rotação. Exame neurológico evidencia sensibilidade preservada e força 

muscular diminuída em membro s superiores bilateralmente /membro 

inferior a esquerda. Boa perfusão periférica de membros inferiores, 

panturrilhas livres, sem edemas.” Aos quesitos, respondeu a Senhora 

Perita: 1). Qual o nome e a idade atual do (a) autor (a)? Qual o atual estado 

de saúde do (a) autor (a)? ROSALINA TRINDADE DE ARRUDA, bom 

estado geral. 2). Qual a atividade laborativa habitual do (a) autor (a)? A 

parte autora é empregada ou “autônoma”? Resposta: Empregada 

doméstica, não podendo ser possível afirmar se autônomo ou empregado. 

3). Diga o Sr. perito se a atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou 

intensa? Poderia o Sr. Perito descrever detalhadamente as tarefas 

desenvolvidas no exercício dessa atividade? Resposta: Empregada 

doméstica, realizava esforços físicos de moderados a intensos. (...) 5). 

Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de 

alguma patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve 

origem alguma incapacidade? Resposta: Paciente tem de insuficiência 

cardíaca, provavelmente devido quadro de cardiopatia reumática, que 

gerou a sua incapacidade. (d.g.n) 6). Caso a resposta ao quesito anterior 

seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido 

clinicamente ou existe alguma comprovação por exame completar? 

Resposta: Diagnostico foi estabelecido clinicamente. 9) Caso a resposta 

ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a patologia declinada 

encontra -se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada 

(residual)? Resposta: Descompensada. 10) Caso a resposta ao quesito nº 

5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se o(a) Autor(a) encontra -se em uso de 

medicação especifica para o diagnóstico declinado? Resposta: Em uso de 

medicamentos específicos. 11) Diga o Sr. Perito, considerando a 

profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta 

incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente 

exercia. Resposta: Incapacitada para o trabalho. (d.g.n) 12) No caso de 

incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial? Para a 

sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do (a) autor (a), 

levando-o (a) à incapacidade total ou parcial? Resposta: Incapacidade 

total para qualquer atividade, pois o requerente esta incapacitado de 

realizar qualquer atividade laboral que exija esforço físico mesmo que 

leve. (d.g.n) No tocante à natureza da incapacidade e sua origem, 

respondeu a Senhora Perita: 13) Caso a resposta ao quesito 12 seja 

afirmativa diga o sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, 

é permanente ou temporária? Para a sua atividade ou para qualquer 

atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da 

profissão habitual do(a) autor(a), levando -o(a) à incapacidade 

permanente ou temporária? Resposta: Incapacidade temporária para 

qualquer atividade, pois o requerente esta incapacitada de realizar 

qualquer atividade laboral que exija mesmo que somente esforços físicos 

leves. (d.g.n) 14) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, doença 

profissional ou acidente do trabalho, no que se inclui acidentes ou 

quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem 

como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de 

serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para 

o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em veículo de 

propriedade da parte autora. Resposta: A incapacidade teve origem 

devido quadro de insuficiência cardíaca, provavelmente devido quadro de 

cardiopatia reumática. (d.g.n) (...) Quanto ao tempo de recuperação da 

segurada, asseverou a expert: 16) No caso de incapacidade “temporária e 

parcial” e “temporária e total”, qual a data provável ou o prazo estimado e 

indicada para recuperação laborativa? Resposta: E necessário no mínimo 

um ano de reabilitação com cardiologista, para tentar-se uma possível 

recuperação laborativa. (d.g.n) (...) Em conclusão detalhada, apontou a 

Sra. Perita: “IV - CONCLUSÃO Pode -se afirmar baseado no fator 

cronológico, fator social e fator clinico que o paciente avaliado encontra - 

se incapacitado de retornar as atividades laboratoriais que exercia e pela 

criteriosa avaliação realizada, considero-o incapacitado total e 

temporariamente para qualquer atividade laboral. Sugiro início da 

concessão do auxílio -doença para que durante um ano, o requerente seja 
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submetido a reabilitação. O requerente deverá ser submetido a avalição e 

acompanhamento de um cardiologista, e deverá realizar exames para 

avaliação de quadro insuficiência cardíaca, deverão ser realizados 

exames como eco cardiograma e exames para avaliação de função 

pulmonar . O requerente deverá ser submetido a avalição e 

acompanhamento de um ortopedista, e deve realizar exames para 

avaliação de quadro lombociatalgia, deverá também ser realizado 

ressonância magnética de coluna cervical e coluna lombo sacra. Sugiro 

que para próxima pericia, sejam anexados ao processo, laudos médicos 

dos especialistas que irão a acompanhar, explicando as suas eventuais 

incapacidades, principalmente se ao ver do especialista elas forem 

definitivas.” (g.d.n) Desta feita, a perícia judicial concluiu que a parte 

autora à época do indeferimento da manutenção do benefício de 

auxílio-doença pelo INSS (07/08/2017) se encontrava incapacitada para as 

atividades laborativas, portanto, fazendo jus ao benefício. Nesse 

diapasão: “PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA COM POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA 

A ENSEJAR, APENAS, O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO 

INICIAL A PARTIR DA INDEVIDA CESSAÇÃO. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DA LEI 11.960/2009. PRECEDENTES. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E PROVIMENTO PARCIAL DA 

APELAÇÃO DO INSS E DA REMESSA NECESSÁRIA. 1. (...) 2. Conforme 

diploma legal que disciplina a matéria, o auxílio-doença será devido ao 

segurado que, tendo cumprido a carência exigida, quando for o caso, 

estiver incapacitado para o seu trabalho habitual, sendo passível de 

recuperação e adaptação em outra atividade, mediante reabilitação 

profissional (artigos 15, 24/26, 59 e 62 da Lei 8.213/91). 3. (...) 10. 

Apelação do autor conhecida e desprovida. Remessa necessária e 

apelação do INSS conhecidas e parcialmente providas.” (TRF-2 - REEX: 

200851040038576, Relator: Desembargador Federal ABEL GOMES, Data 

de Julgamento: 25/02/2014, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de 

Publicação: 18/03/2014). Entretanto, não obstante a fungibilidade dos 

benefícios previdenciários[1], o pedido de aposentadoria por invalidez 

formulado na impugnação ao Laudo Pericial não comporta acolhimento, 

pois, a própria pericial judicial revelou que a incapacidade laboral da autora 

é temporária, indicando, ainda, além da possibilidade de reabilitação, o 

prazo de 1 (um) ano de para tanto. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado na inicial para conceder o BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA, razão pela qual CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor de Rosalina Trindade de Arruda, no valor do 

salário-benefício nos termos do art. 61 da Lei n° 8.213/91, a contar do 

indeferimento, 07/08/2017, cujo marco final será de mais 12 (doze) 

parcelas a partir da perícia judicial (26/10/2019), ou, enquanto permanecer 

a incapacidade laborativa da autora, a qual deverá ser examinada 

mediante nova perícia médica administrativa. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto às prestações vencidas 

a contar do indeferimento do benefício (07/08/2017), serão devidos 

correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento 

de cada parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em 

conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), tendo em vista o disposto no §8º, do art. 85, do Código de 

Processo Civil. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo em vista o nítido caráter 

alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS por intermédio da EADJ 

– Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários da parte autora para que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso voluntário, certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, tendo em vista 

que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 

1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao 

duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 11 de 

fevereiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito (STJ - 

AgRg no REsp: 1305049 RJ 2012/0007873-0, Relator: Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/05/2012, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2012)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002215-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PJe nº 1002215-33.2017.811.0040. Requerente: Antônio Francisco 

Ferreira de Lima Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

VISTOS ETC, Antônio Francisco Ferreira de Lima ajuizou a presente “Ação 

Previdenciária” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

almejando a condenação da autarquia ré à concessão do benefício de 

auxílio-acidente. Para tanto, alegou que em 20/01/2002 sofreu acidente de 

trânsito incapacitando-o por determinado período, inclusive, sendo-lhe 

concedido auxílio-doença pelo requerido, no entanto, afirma que as lesões 

deixadas pelo acidente resultaram em redução de sua capacidade 

laborativa, de modo a fazer jus à concessão do benefício postulado na 

inicial. Instruiu a inicial com documentos e formulou quesitos. Citado, o 

requerido não apresentou contestação. Juntou documentos. A decisão id. 

10900800 acolheu o pedido de produção de prova pericial e nomeou perito 

judicial, sem, contudo, analisar a ausência de contestação do requerido. 

Laudo Pericial id. 17998421. A parte autora impugnou o Laudo Pericial (id. 

19026191). O requerido quedou-se silente (id. 20229368). É o necessário. 

Decido. O feito encontra-se devidamente instruído a satisfazer o 

convencimento deste magistrado, não havendo, portanto, a necessidade 

de produção de outras provas, senão, daquelas já coligidas aos autos. 

Entretanto, havendo questão processual pendente de exame, é de rigor 

sua análise antes de se avançar ao mérito ad causam. 01. Revelia 

Colhe-se dos autos que a autarquia ré devidamente citada, não 

apresentou defesa. Imperioso, portanto, DECRETAR-LHE a revelia, sem, 

contudo, aplicar-lhe seus efeitos, tratando-se, pois, de direitos 

indisponíveis, na forma do art. 345, inciso II, do Código de Processo Civil, 

verbis: “Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: 

(...) II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; (...)” Nesse diapasão: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA RURAL. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. EFEITOS DA REVELIA CONTRA O INSS. IMPOSSIBILIDADE. 

QUALIDADE DE SEGURADO CONTROVERSA. NECESSIDADE DE 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS 

AUTOS À VARA DE ORIGEM. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO 

PROVIDAS. 1. Requer a Autarquia Previdenciária seja anulada a sentença 

por cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência de 

instrução e impossibilidade de reconhecer os efeitos materiais da revelia. 

2. Merece acolhida a pretensão recursal, posto que não se aplica à 

Fazenda Pública o efeito material da revelia, com presunção de veracidade 

dos fatos narrados pelo autor, pois seus bens e direitos são considerados 

indisponíveis, conforme teor do art. 320, inciso II, do CPC/2015. 

Precedentes deste Egrégio TRF5. 3. Verifica-se a necessidade da 

realização de audiência de instrução para averiguação da questão 

controversa, mormente por se tratar de verificação de qualidade de 

segurado especial, que depende de produção de prova testemunhal a 

corroborar o acervo documental acostado. Caracterizado o cerceamento 

de defesa. 4. Remessa Oficial e Apelação da parte ré providas, a fim de 

se anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à Vara de 

origem, para a realização da audiência de instrução e julgamento.” (TRF-5 

- APELREEX: 00009922820184059999 PB, Relator: Desembargador 

Federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu (Convocado), Data de 

Julgamento: 19/07/2018, Terceira Turma, Data de Publicação: Diário da 

Justiça Eletrônico TRF5 (DJE) - 23/07/2018 - Página 29) 02. Mérito Como 

relatado, postula a parte requerente a concessão do benefício 

auxílio-acidente, com fundamento nas disposições da Lei n° 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, 

ao tempo do acidente ou do requerimento do benefício, era o disposto no 

art. 86, caput, da referida lei, verbis: “Art. 86. O auxílio-acidente será 

concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação 

das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia. (...)” Assim, os requisitos para a concessão do 
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benefício de auxílio-acidente será a consolidação de lesões decorrente de 

acidente de qualquer natureza e que resultem em redução da capacidade 

para o trabalho do segurado que habitualmente exercia. A pretensão 

inaugural não prospera. A prova pericial atestou que as lesões do 

acidente não implicaram em redução da capacidade laborativa do 

requerente de forma a subsidiar a concessão do benefício, bem como, 

que as demais moléstias sofridas pelo segurado não têm relação (nexo de 

causalidade) com o acidente informado na inicial. No histórico do quadro 

de saúde, esclareceu a perita judicial: “HISTÓRICO No dia 19 de abril de 

2017, às 08:20 horas, na sede do Fórum e Sorriso, situado à Rua Canoas, 

s/n°, na cidade de Sorriso-MT, realizei perícia médica do Sr. Antônio 

Francisco Ferreira de Lima Souza, com 45 anos de idade, brasileiro, 

casado, morador na cidade de Sorriso-MT. Tem ensino médio completo. 

Apresenta em sua carteira de trabalho os registros empregatícios como 

servente, pedreiro e carpinteiro, sempre em construção civil, desde 1996. 

Recebeu benefício auxílio-doença do INSS de fevereiro a abril de 2002 e 

de julho de 2002 a abril de 2003. Retornou exercendo a mesma profissão 

desde então. Solicitou em 07 de outubro de 2016 benefício auxilio 

acidente, sendo indeferido, pelo motivo de que na ocasião do acidente de 

transito ocorrido em 2002 não havia direito a este benefício de auxilio 

acidente decorrente de acidente de qualquer natureza, somente após a 

data de 31 de dezembro de 2008. Sofreu um acidente de transito em 

janeiro de 2002, apresentando trauma craniano, com fratura de maxilar. 

Recebeu tratamento conservador. Apresenta sequelas definitivas de 

hipoacusia à esquerda e diminuição da amplitude de abertura de boca. Não 

apresenta dificuldade de se comunicar. Apresenta em perícia médica 

atestado de ortopedista declarando alterações degenerativas de coluna 

lombar, SEM NEXO CAUSAL com o acidente acima descrito”. (g.d.n) Ao 

exame físico, apontou a expert: “EXAME FÍSICO GERAL O periciando se 

encontra hidratado, eupneico, consciente, orientado, afebril, com fala e 

visão preservados. Apresenta discreta hipoacusia à esquerda que não 

demonstra dificuldade de entender o que escuta. Apresenta diminuição da 

abertura de boca. Auscultas cardíaca e pulmonar normais. 

PA=140X80mmHg. Deambula normalmente. Apresenta-se vigil, com auto 

cuidado preservado, orientado no tempo e no espaço. Contactuante e 

cooperativo, com respostas com nexo, ricas em detalhes e coerentes. 

Pensamento de curso, forma e conteudo normais. Sem alterações 

cognitivas. Sem alteração da memória ou do raciocínio. Coluna vertebral 

sem deformidades e com boa mobilidade. Sinal de Lasegue negativo. Mãos 

com muita calosidade e sujicidade do trabalho recente.” (d.g.n) Indicou, 

ainda, a análise de exames complementares: “EXAMES 

COMPLEMENTARES 1- Audiometria tonal – limiares auditivos normais em 

OD com perda em frequência isolada. Perda auditiva neurossensorial 

profunda na OE. Timpanograma tipo A bilateral. Reflexos acústicos 

ausentes em ambas às orelhas. 2-Tomografia de crânio 19/01/2002 – 

Pneumoencéfalo difuso. Ventrículos laterais, III e IV, ventrículos de 

topografia, forma e dimensões normais. Ausência de calcificações 

patológicas. Fossa posterior e base do crânio sem alterações. Fratura de 

parede lateral da órbita esquerda. Blefarohematoma à esquerda. 

Hematomas sub-galeal fronto/parietal à esquerda. 3-Raio X panorâmico 

09/12/2002 – Maxila: Ausência do 1º molar esquerdo. Raízes residuais em 

correspondentes aos segundos prémolares, apresentando-se com 

imagens radiolúcidas periapicais, sugestiva de processos inflamatórios 

crônicos. Terceiro molar esquerdo com radiolúcida extensa na coroa, 

compatível com cárie avançada área radiolúcida periapical, sugestiva de 

processos inflamatórios crônicos. Áreas radiolúcidas registradas nas 

coroas dos incisivos direitos, sugestivas de cáries; espessamentos dos 

espaços dos ligamentos periodontais apicais; avaliar clinicamente. 

Mandíbula: -Ausência dos dentes: 1º molar direito e 2ºs molares. – Área 

radiolúcida nas coroas dos incisivos centrais ( cárie?restauração 

estética?).-* 3º molar esquerdo incluso com coroa projetada em nível de 

rebordo alveolar, apresentando-se com duas raízes.” Aos quesitos, 

respondeu a Senhora Perita: 1 - Queira a Sra. Perita informar se a parte 

autora é portadora de doença ou lesão decorrente de acidente, como 

descrevem os documentos 33/559.Descrever as doenças e ou lesões. 

Classificá-las pela nomenclatura CID-10. Resposta: Sofreu um acidente de 

transito em janeiro de 2002, apresentando trauma craniano, com fratura de 

maxilar. Recebeu tratamento conservador. Apresenta sequelas definitivas 

de hipoacusia à esquerda e diminuição da amplitude de abertura de boca. 

Não apresenta dificuldade de se comunicar. 2 - Queira a Sra. Perita 

esclarecer se as lesões que apresentam estão consolidadas e se são 

decorrentes de acidente de qualquer natureza vítima de atropelamento em 

20/01/2002. Resposta: sim 2 - Se a perda funcional é definitiva? E em qual 

a porcentagem se a avalia referida perda? Resposta: Não comprova perda 

funcional em relação à atividade laboral habitual. 4 - Queira a Sra. Perita 

informar se existem outras moléstias além das alegadas na petição inicial 

que acometem o periciando? Quais? Tais doenças, uma vez existentes, 

comprometem ainda mais a incapacidade da parte autora? Resposta: 

Apresenta em perícia médica atestado de ortopedista declarando 

alterações degenerativas de coluna lombar, SEM NEXO CAUSAL com o 

acidente acima descrito. 5 - Queira a Sra. Perita informar se a parte autora 

necessita realizar outros exames ou avaliações com médico de outras 

especialidades para diagnosticar todos os sintomas/doenças/lesões, bem 

como para comprovar eventuais incapacidades? Caso positivo quais 

exames a ser realizados e/ou qual a especialidade médica? Resposta: 

não. (...) Em conclusão detalhada, apontou a Sra. Perita: “ CONCLUSÃO O 

periciando, o Sr. Antonio Francisco Ferreira de Lima Souza, com 45 anos 

de idade sempre trabalhou na construção civil, como servente, pedreiro, 

encarregado e carpinteiro. Sofreu um acidente de transito em janeiro de 

2002, apresentando trauma craniano, com fratura de maxilar. Recebeu 

tratamento conservador. Apresenta sequelas definitivas de hipoacusia à 

esquerda e diminuiçao da amplitude de abertura de boca. Não apresenta 

dificuldade de se comunicar. Apresenta em perícia médica atestado de 

ortopedista declarando alterações degenerativas de coluna lombar, SEM 

NEXO CAUSAL com o acidente acima descrito. Ao exame físico pericial 

não apresenta dificuldades para se comunicar, não apresentando 

dificuldades em entender o que escuta e nem dificuldade de articulação da 

palavra. Recebeu benefício auxílio-doença do INSS de fevereiro a abril de 

2002 e de julho de 2002 a abril de 2003. Retornou exercendo a mesma 

profissão desde então. Solicitou em 07 de outubro de 2016 benefício 

auxilio acidente, sendo indeferido, pelo motivo de que na ocasião do 

acidente de transito ocorrido em 2002 não havia direito a este benefício de 

auxilio-acidente decorrente de acidente de qualquer natureza, somente 

após a data de 31 de dezembro de 2008. Considero o autor com sequelas 

definitivas decorrentes de acidente de transito ocorrido em janeiro de 

2002. Sequelas que não interferem ao trabalho habitual. Comprova que 

continuou a exercer a mesma profissão em construção civil em diversas 

empresas após o acidente. Não apresenta sequelas funcionais 

decorrentes deste acidente que reduzem sua produtividade de trabalho ou 

dificultem a execução dos serviços laborais.” (g.d.n) Com efeito, a perícia 

judicial concluiu que a parte autora em decorrência do acidente de trânsito 

narrado na peça de ingresso não apresenta qualquer lesão consolidada 

que resulte em redução de sua capacidade laborativa habitualmente 

exercida. Destarte, uma vez não comprovada a redução da capacidade 

laboral do segurado em razão do acidente relatado na exordial, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe na inicial. A propósito: 

“PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA 

CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO 

COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS 

DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – 

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Se o Laudo Médico 

Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o 

trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à 

redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia 

(serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício 

previdenciário, qualquer dos requeridos ( auxílio -doença, auxílio - 

a c i d e n t e  ,  o u  a p o s e n t a d o r i a  p o r  i n v a l i d e z ) .  ( N . U 

0007154-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019) 

“PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA 

CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO 

COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS 

DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – 

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Se o Laudo Médico 

Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o 

trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à 

redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia 

(serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício 

previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio -doença, auxílio - acidente 

, ou aposentadoria por invalidez).” (N.U 0004325-36.2014.8.11.0037, 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 
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PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 

19/12/2018) Noutra banda, não prospera a impugnação ao Laudo Pericial 

apresentado pela parte autora, pois, tantos os quesitos como os demais 

esclarecimentos foram exibidos pela médica perita de forma clara, objetiva 

e conclusiva para o fim de atestar a ausência de redução da capacidade 

para o trabalho do segurado em decorrência do acidente, assim como que 

as demais moléstias verificadas na perícia não têm nexo causal com o 

acidente narrado na inicial. Acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL. 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVA 

PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. 

PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL. 

PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Desnecessária a produção de nova perícia médica quando 

esclarecida por profissional qualificado todas as questões pertinentes à 

lide. Desse modo, o mero inconformismo da parte com as conclusões do 

laudo não autorizam a realização de novo exame pericial, nem mesmo 

caracteriza o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Restando 

comprovada, por laudo pericial, a inexistência de incapacidade laboral, ou 

mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de 

auxílio-doença acidentário, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por 

invalidez, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão. 3. 

Incabível a aplicação do princípio in dubio pro misero, quando a 

documentação apresentada nos autos corrobora com a conclusão da 

perícia judicial, no sentido de que o segurado não padece de incapacidade 

laborativa. 4. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no 

mérito, não provido.” (TJ-DF 00125444720168070015 DF 

0012544-47.2016.8.07.0015, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 21/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 27/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, pois, a 

impugnação ao Laudo médico Pericial id. 19026191. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), com 

fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, 

suspensa a exigibilidade da verba honorária em razão da concessão 

gratuidade da justiça concedida ao autor, na forma do §3°, do art. 98, do 

mesmo Codex. Transitada em julgado, certifique-se. Após, remetam-se os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sorriso-MT, 12 de fevereiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002531-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEIDE SILVA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002531-12.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

FRANCINEIDE SILVA DIAS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Processo nº 1002531-12.2018.8.11.0040 

Requerente: Francineide Silva Dias Requerido: INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social VISTOS ETC, Francineide Silva Dias ajuizou a presente 

“Ação Previdenciária” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS almejando a condenação do requerido à concessão do benefício de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez na condição de segurada 

especial da Previdência Social. Relatou que exerceu atividade campesina 

por muitos anos, bem como, totalmente incapacitada para as atividades 

rurais em razão das seguintes enfermidades: hérnia discal cervical e 

lombar, artrose, osteoporose, reumatismo, diabetes, úlcera nervosa com 

bactéria. Verberou que em razão das enfermidades lhe foi concedido pela 

autarquia ré o benefício de auxílio-doença, contudo, negado a partir de 

28/03/2018, ao argumento da não constatação da incapacidade laborativa 

da segurada, todavia, aduz que as moléstias permanecem e a incapacitam 

de retornar ao trabalho campesino anteriormente exercido. Instruiu a inicial 

com documentos. Em contestação (id. 14457750), o requerido suscitou a 

configuração da prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. No 

mérito, defendeu a improcedência dos pedidos, ao argumento da ausência 

da qualidade de segurada especial da autora, capacidade laborativa e a 

necessidade de perícia médica judicial para o fim de atestar a existência 

de incapacidade da segurada. Juntou documentos e formulou quesitos. Em 

réplica (id. 14577675), a autora apresentou seus quesitos. A decisão id. 

14671687 afastou a prejudicial de mérito suscitada pelo requerido, bem 

como, acolheu o pedido de produção de prova pericial e, para tanto, 

nomeou perito judicial. Laudo Pericial id. 17924526. A autora manifestou 

concordar com o Laudo (id. 18142420). De outro lado, o requerido 

quedou-se silente (id. 19981342). É o necessário. Decido. Como relatado, 

postula a autora a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez 

e/ou auxílio doença na qualidade de segurada especial, ao fundamento de 

sua pretensão nas disposições da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, deve-se 

observar o disposto nos arts. 11, inciso VII, 42, §1°, alínea b da referida 

lei, verbis: “Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as 

seguintes pessoas físicas: VII – como segurado especial: a pessoa física 

residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele 

que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de terceiros, na condição de: (...) “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. §1º Concluindo a perícia 

médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o 

trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida: (...) b) ao segurado 

empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial 

e facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da 

entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de trinta 

dias.” No tocante à qualidade da autora como segurada especial da 

Previdência Social, inobstante a farta documentação juntada aos autos a 

demonstrar satisfatoriamente sua condição de rurícola, vale destacar que 

a própria autarquia assim reconheceu ao conceder-lhe o benefício de 

auxílio-doença entre 25/09/2006 a 30/11/2006 (NB 1419253295) e de 

20/06/2016 a 16/08/2016 (NB 6147758563), conforme INFBEN id. 

14457762. Ademais, o requerido não trouxe outros elementos concretos 

que afastem a qualidade da autora como de segurada especial da 

Previdência Social. Destarte, resta superada a questão ventilada em 

relação à qualidade da requerente como de segurada especial. Quanto à 

incapacidade laborativa, a prova técnica é conclusiva ao atestar que, em 

decorrência das enfermidades narradas na inicial, a parte autora está 

INCAPACITADA DE FORMA TOTAL E PERMANENTE PARA QUAISQUER 

ATIVIDADES e, portanto, impossibilitada de manter sua própria 

subsistência. No exame físico, apontou a expert: “II - EXAME F ÍSICO 

GERAL O periciando estava trajada corretamente, lúcido e orientado no 

tempo e espaço, colaborativo. Bom estado geral, corado, hidratado e 

eupnéico. Paciente deambula com claudicação leve. Com dor referida à 

palpação de processos espinhosos lombares/cervicais. Se notam pontos 

de contratura muscular à palpação de musculatura para vertebral / 

lombar/cervical com alterações à palpação do nervo ciático em seu trajeto, 

desde a região da nádega até a região poplítea. Mobilidade alterada da 

coluna lombar/cervical com diminuição da amplitude em extensão, flexão, 

inclinação lateral e rotação. Se evidencia aparecimento ou exacerbação 

dos sintomas à inclinação lateral da coluna lombar. Exame neurológico 

evidencia sensibilidade preservada e força muscular diminuída em 

membros inferiores/superiores bilateralmente. Boa perfusão periférica de 

membros inferiores, panturrilhas livres, sem edemas.” (d.g.n) Indicou 

também a apresentação de exames complementares: “III – EXAMES 

COMPLEMENTARES MAIO/2016 – Ressonância magnética coluna lombar: 

protrusão discal foraminal a esquerda em L5 -S1 com rotura do anel 

fibroso, que determina redução nas dimensões do forame de conjugação 

L5 -S1 a esquerda. MAIO/2016 – Ressonância magnética coluna cervical: 

protrusão discal paramediana a esquerda em C4 -C5 que determina 

impressão no saco dural.” Aos quesitos, respondeu a expert: (...) 2). Qual 

a atividade laborativa habitual do (a) autor (a)? A parte autora é 
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empregada ou “autônoma”? Resposta: Trabalhadora rural, autônoma. 3). 

Diga o Sr. perito se a atividade declarada requer a realização de esforços 

físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? 

Poderia o Sr. Perito descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas 

no exercício dessa atividade? Resposta: Trabalhadora rural, realizava 

esforços físicos de moderados a intensos. 4). Diga o Sr. Perito se a parte 

autora apresenta sinais sugestivos de que está trabalhando, tais como 

sinais de exposição solar intensa, calosidade nãos mãos, etc. Resposta: 

Não apresenta. 5). Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico e se a parte autora 

esta acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do 

agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade? Resposta: 

Paciente tem quadro de hérnia cervical/discal, que ocorreu devido 

alterações degenerativas, sendo essas de caráter evolutivo, que acabou 

gerando a incapacidade. (d.g.n) 6). Caso a resposta ao quesito anterior 

seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido 

clinicamente ou existe alguma comprovação por exame completar? 

Resposta: Diagnostico foi estabelecido clinicamente com auxílio de exames 

complementares. 7). Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa ao 

quesito anterior indicando existência de exame (s) complementar (es) qual 

(is) foi (foram) o (s) resultado (s) do (s) mesmo (s)? Resposta: MAIO/2016 

– Ressonância magnética coluna lombar: protrusão discal foraminal a 

esquerda em L5 -S1 com rotura do anel fibroso, que determina redução 

nas dimensões do forame de conjugação L5 -S1 a esquerda. MAIO/2016 – 

Ressonância magnética coluna cervical: protrusão discal paramediana a 

esquerda em C4 -C5 que determina impressão no saco dural. No tocante 

ao início da incapacidade, asseverou a médica perita na resposta ao 

quesito nº 8. 8). No caso de incapacidade, há possibilidade de se 

estabelecer clinicamente a Data do Início da Incapacidade (DII), da 

enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, 

quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, indique a provável Data 

do Início da Incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a 

incapacidade a partir da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE 

A DATA DO INÍCIO DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO 

INÍCIO DA INCAPACIDADE. Resposta: Apenas é possível atestar a 

incapacidade a partir da realização do laudo pericial. (g.d.n) 9). Caso a 

resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a patologia 

declinada encontra -se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada (residual)? Resposta: Descompensada. 10). Caso a resposta 

ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se o(a) Autor(a) encontra 

-se em uso de medicação especifica para o diagnóstico declinado? 

Resposta: Em uso de medicamentos específicos. 11) Diga o Sr. Perito, 

considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se 

apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que 

anteriormente exercia. Resposta: Incapacitada para o trabalho. (d.g.n) 12) 

No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou 

parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do (a) 

autor (a), levando-o (a) à incapacidade total ou parcial? Resposta: 

Incapacidade total para qualquer atividade, não sendo possível o 

requerente realizar atividades físicas laborais leves a moderadas. (d.g.n) 

13). Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? 

Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando- 

o(a) à incapacidade permanente ou temporária? Resposta: Incapacidade 

permanente para qualquer atividade, não sendo possível o requerente 

poder realizar atividades físicas laborais leves a moderadas. (d.g.n) 14) 

No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade teve origem 

em alguma doença do trabalho, doença profissional ou acidente do 

trabalho, no que se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros 

ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora 

do local de trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a 

trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 

para aquela, ainda que em veículo de propriedade da parte autora. 

Resposta: A incapacidade teve origem em alterações degenerativas em 

coluna cervical/lombar, que culminou em hérnia cervical/discal, gerando a 

incapacidade. (...) Da possibilidade de reabilitação da segurada, 

respondeu a expert: 17) No caso de incapacidade “permanente e total”, 

ela se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer 

atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função? 

Resposta: Incapacidade total e permanente para qualquer atividade 

laboral, sem reabilitação para outra função. (d.g.n) (...) Em conclusão, 

definiu a Senhora Perita: “IV - CONCLUSÃO Pode -se afirmar baseado no 

fator cronológico, fator social e fator clinico que a paciente avaliada 

encontra - se incapacitada de retornar as atividades laboratoriais que 

exercia e pela criteriosa avaliação realizada, considero-o incapacitada 

total e permanentemente para qualquer atividade laboral . Sugiro início do 

processo de aposentadoria.” (g.d.n) Destarte, a perícia médica atestou 

que a requerente encontra-se totalmente incapacitada para o trabalho, 

incapacidade insuscetível de reabilitação, conforme resposta ao quesito 

nº 17. Com efeito, comprovado pela autora o requisito da incapacidade 

total e definitiva para atividade laborativa que lhe garanta a própria 

subsistência, é de rigor a procedência dos pedidos para o fim de 

conceder-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez. A propósito: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE 

TRABALHADORA RURAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. I- 

(...) II- No que tange ao trabalhador rural, não há exigência do cumprimento 

da carência, tendo em vista que o art. 39, inc. I, da Lei nº 8.213/91 dispõe 

que a aposentadoria por invalidez ou auxílio doença será concedido desde 

que o segurado comprove o exercício da atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período de 12 (doze) meses. Cumpre ressaltar que 

o art. 55, § 3º, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do 

tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. 

Nesse sentido foi editada a Súmula nº 149, do C. Superior Tribunal de 

Justiça. III - As provas juntadas aos autos, somada aos depoimentos 

testemunhais, formam um conjunto harmônico apto a colmatar a 

convicção, no sentido de que a parte autora, de fato, exerceu atividades 

no campo no período exigido em lei, advindo daí a sua condição de 

segurada. IV- Outrossim, a alegada incapacidade ficou plenamente 

demonstrada pela perícia médica, conforme parecer técnico elaborado 

pelo Perito, devendo ser concedida a aposentadoria por invalidez. (...) VI- 

Apelação improvida.” (TRF-3 - Ap: 00081495320114039999 MS, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 

23/04/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:09/05/2018) “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

REQUISITOS. TRABALHADORA RURAL. INCAPACIDADE. 

COMPROVAÇÃO. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício 

em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da 

carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a 

subsistência; e (d) caráter definitivo/temporário da incapacidade. Hipótese 

em que restou comprovada a incapacidade laborativa.” (TRF-4 - 

APELREEX: 32284820164049999 SC 0003228-48.2016.4.04.9999, Relator: 

PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 14/12/2017, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC) Todavia, a expert atestou que a 

incapacidade da autora somente pode ser constatada a partir da perícia 

judicial, ou seja, 24/10/2018, conforme resposta ao quesito n° 8 do Laudo 

Pericial. Assim, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez 

deve partir de 24/10/2018. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, razão pela 

qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento 

do referido benefício previdenciário em favor de Francineide Silva Dias, no 

valor de 1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 39, inciso I, da Lei n.º 

8.213/91, bem como, o pagamento do 13º salário, desde A DATA DA 

PERÍCIA JUDICIAL, qual seja, 24/10/2018. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Quanto às prestações vencidas a 

contar da data da perícia médica, ou seja, 24/10/2018, OBSERVADO 

EVENTUAIS PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO 

JUDICIAL, serão devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 

870.947) a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 

11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no 

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), tendo em vista o disposto no §8º, do 

art. 85, do Código de Processo Civil. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo 

em vista o nítido caráter alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS 

por intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, 

com todos os dados necessários do autor para que implante o benefício 

ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso 
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voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos, tendo em vista que o valor da condenação ou o proveito 

econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de acordo com 

o art. 496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, com redação dada 

pela Lei n º 13.105/2015. Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 13 de fevereiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000585-34.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIO JONAS PEREIRA MIGUINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000585-34.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLESIO JONAS PEREIRA MIGUINS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Processo: 1000585-34.2020.8.11.0040 VISTOS ETC, 

Clesio Jonas Pereira Miguins ajuíza a presente “Ação Previdenciária c/c 

Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos qualificados nos autos, almejando liminarmente a 

concessão do benefício auxílio-doença. Alega que é filiado da Previdência 

Social e sempre exerceu trabalhos braçais, contudo, se encontra 

incapacitado para as atividades laborativas em virtude de sequelas de 

acidente de trânsito ocorrido em 29/09/2018”. Narra que recebeu 

auxílio-doença (NB nº 6251104949) no período de 29/09/2018 a 

31/10/2019, quando o benefício foi indevidamente cessado ao fundamento 

de “ausência de incapacidade laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. 

Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. I – Da 

gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil em seus 

artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de ainda estar incapacitado para as 

atividades laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em 

caráter liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 

e parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 15h40min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para pagamento dos honorários periciais, o que faço 

com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 
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trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 13 

de fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000701-40.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000701-40.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

RAIMUNDO NONATO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Raimundo Nonato da Silva ajuíza a presente “Ação 

Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença. Alega 

que é filiado da Previdência Social e se encontra incapacitado para o 

trabalho em virtude do diagnóstico de “sérios problemas na coluna desde 

o ano de 2012”. Narra que requereu o benefício administrativamente em 

duas oportunidades, todavia, ambos os pedidos foram negados pela 

autarquia ré, ao argumento de “ausência de incapacidade laborativa”. 

Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o 

necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais O Código de 

Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

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

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. II - Da tutela de urgência. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença nesta fase de cognição sumária, ao argumento de estar 

incapacitado para as atividades laborativas, bem como, que ao final da 

presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido 

de tutela urgência em caráter liminar está amparado no Código de 

Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, 

porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final 

pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento de benefício 

auxílio-doença em favor da parte requerente, o caso é de análise dos 

requisitos próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, em particular no seu § 

3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da medida 

de urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, assim como os 

documentos acostados aos autos, compulsando detidamente o feito não 

vislumbro de plano, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, no caso, a 

demonstração concreta da incapacidade laboral da requerente. É sabido 

que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 
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independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 8 de abril de 2020, às 08h30min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para o pagamento dos honorários periciais, o que 

faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 12 

de fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007250-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA FREITAS LUSTOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo: 1007250-37.2018.8.11.0040 Autor (a): Antonia Freitas Lustosa 

Réu: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS VISTOS ETC, Ante a 

implantação do benefício postulado na inicial pelo requerido, a parte autora 

pugnou pela desistência da ação. Na espécie, observo que o réu sequer 

foi citado, razão pela qual há óbice legal ao requerimento formulado pela 

autora. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da demanda para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais e, de consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Remetam-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias. Registre-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sorriso-MT, 12 de fevereiro e 2020. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito
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Processo Número: 1000700-55.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO GRANDIS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000700-55.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

LAURINDO GRANDIS NETO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Laurindo Grandis Neto ajuíza a presente 

“Ação Previdenciária c/c Pedido de Antecipação de Tutela” em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando liminarmente o restabelecimento do benefício auxílio-doença. 

Alega ser filiado da Previdência Social e incapacitado para o trabalho. Em 

razão do seu quadro de saúde ajuizou a ação previdenciária nº 

1001894-32.2016.8.11.0040, que tramitou perante este juízo, lhe sendo 

concedido o benefício auxílio-doença pelo prazo de 18 meses. Narra que o 

benefício concedido judicialmente foi indevidamente cessado em 

07.09.2019, pois ainda se encontra incapacitado para o trabalho. Postula a 

gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. 

Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil 

em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. 

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 
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art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitado para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. No caso dos autos, verifico que o 

benefício de auxílio-doença concedido judicialmente à autora. Contudo, o 

benefício possuía prazo determinado, bem como, solicitada a sua 

prorrogação, constatou-se a ausência de incapacidade laborativa, desta 

feita, não houve, em tese, violação à determinação judicial pela autarquia. 

De outra banda, por se tratar de verba com caráter alimentar, qualquer 

adiantamento implicará em patente perigo de irreversibilidade a parte 

contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 300, § 3º do Código de 

Processo Civil impossibilita a concessão da tutela de urgência na forma 

pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos legais do art. 300 do 

Código de Processo Civil para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO 

o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova Pericial Antes de determinar a 

citação da autarquia federal requerida, em atenção à Recomendação 

Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, 

extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, DETERMINO: i) A intimação do 

requerido para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do 

processo administrativo promovido pela parte autora, incluindo eventuais 

perícias administrativas e/ou informes dos sistemas informatizados 

relacionados às perícias realizadas; ii) A realização de perícia médica, e, 

para tanto, NOMEIO como perito o Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, 

que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do 

seu grau (artigo 466 do NCPC). iii) Designo o dia 8 de abril de 2020, às 

08h20min para a realização da perícia, que será realizada nas 

dependências do fórum desta Comarca. iv) A parte requerente deverá se 

apresentar para a perícia na data designada portando todos os seus 

exames. v) Cientifique ainda o Sr. perito que fica desde já arbitrado para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de 

pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, deverá o senhor 

perito fazer constar no laudo os dados gerais do processo (número do 

processo e vara); dados completos do periciando (nome completo, estado 

civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade e formação 

técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, nome 

completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); histórico 

laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, atividade 

declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral anterior 

e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), bem 

como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: viii) Exame 

Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que 

o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa 

provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é 

de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável 

de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado 

(a). i) Da provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o (a) periciado 

(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as 

atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e quais são os exames 

clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico 

pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão 

de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento 

cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o 

tempo e o eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se 

recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade 

habitual (data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 12 

de fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni a Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000703-10.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

AUGUSTO FERNANDES DE ALMEIDA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Augusto Fernandes de Almeida ajuíza a 

presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos, almejando liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença. 

Alega que é filiado da Previdência Social e se encontra incapacitado para 

o trabalho em virtude do diagnóstico de “sérios problemas na coluna”. 

Narra que requereu o benefício administrativamente, todavia, o pedido foi 

negado pela autarquia ré, ao fundamento de “ausência de incapacidade 

laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com 
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documentos. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais 

O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe 

que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitado para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 8 de abril de 2020, às 08h10min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para o pagamento dos honorários periciais, o que 

faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 
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PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 12 

de fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000702-25.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILON FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000702-25.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

VALDILON FERREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL PJe nº 1000702-25.2020.811.0040 VISTOS ETC, 

Valdilon Ferreira de Oliveira ajuíza a presente “Ação Previdenciária c/c 

Pedido de Tutela de Urgência” em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, ambos qualificados no autos, almejando liminarmente a 

concessão do benefício de aposentadoria especial rural. Aduz possuir 61 

(sessenta e um) anos de idade e sempre laborado no campo, na condição 

de empregado rural. Verbera que requereu a concessão do benefício na 

via administrativa, no entanto, negado pela autarquia ré, ao fundamento de 

falta de comprovação de atividade rural em números de meses idênticos à 

carência do benefício postulado. Requer a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. 

1. Da gratuidade da justiça O Código de Processo Civil em seus artigos 98 

e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade 

da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na 

petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O 

juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. 2. Tutela de 

urgência Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de aposentadoria especial (rural), ao argumento 

de preencher os requisitos legais, portanto, imperiosa a concessão do 

benefício nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação 

o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido de tutela 

urgência em caráter liminar está amparado no Código de Processo Civil em 

seu art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que 

visa antecipar um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual 

seja, a constituição de pagamento do benefício na espécie pretendida pela 

parte requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão 

da tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, bem como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a comprovação robusta de todo o período legal exigido 

para a concessão do benefício de aposentadoria especial rural. É sabido 

que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. cite-se a 

autarquia requerida para responder a demanda, no prazo legal, que será 

contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de Processo Civil. Com 

ou sem a contestação, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 13 

de fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000652-96.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000652-96.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARIA BATISTA DE LIMA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Maria Batista de Lima ajuíza a presente “Ação 

Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença. Alega 

que é filiada da Previdência Social e se encontra incapacitada para o 

trabalho em virtude do diagnóstico de “CID 10 – M75.1 - Síndrome do 

manguito rotador, CID 10 - M54.2 – Cervicalgia/ CID 10 - M54.4 - Lumbago 

com ciática/ CID 10 – M19 - Outras artroses”. Narra que requereu o 

benefício administrativamente, todavia, o pedido foi negado pela autarquia 

ré, ao fundamento de “ausência de incapacidade laborativa”. Postula a 

gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. 

Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil 

em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. 

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 
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concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitada para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 8 de abril de 2020, às 08h00min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para o pagamento dos honorários periciais, o que 

faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 11 

de fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001971-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MORAES DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006488-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA OLIVEIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA VIEIRA LIMA OAB - MT18738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007697-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI BERNADETE RITTER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006725-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS JORGE TORRES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006825-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006589-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEDENIR NAVAS CESAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007207-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA HUBNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006307-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CABRAL ANDRADE OAB - MT19584/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005907-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVINA RODRIGUES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007166-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA STABILE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005493-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

EUZEBIO NICARETTA OAB - MT20848/O (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008510-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008510-18.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ANA GOMES DA SILVA EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC, Ana Gomes da Silva manejou o 

presente “Cumprimento de Sentença” em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS almejando receber a quantia de R$ 17.310,45 

(Dezessete mil, trezentos e dez reais e quarenta e cinco centavos) 

oriundos da condenação do executado em pagar em favor do exequente 

benefício previdenciário de Prestação Continuada à Pessoa com 

Deficiência, bem como, Honorários Sucumbenciais, nos autos nº 

2428-95.2013.811.0040. Requer a citação da autarquia executada, bem 

como, a concessão de gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com 

documentos. É o necessário. Decido. 1. Da gratuidade da justiça O Código 

de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: 

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

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

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. ” 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. 2. Do 

cumprimento de sentença Cite-se/intime-se a autarquia executada para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar os cálculos apresentados 

pela parte exequente (ID nº 27092652), nos moldes do artigo 535, do 

Código de Processo Civil. “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade da 

citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - 

ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da 

obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de 

execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; 

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.” (...) Decorrido o 

prazo “in albis”, certifique-se. Após, expeça-se a competente guia 

requisitória de pagamento de pequeno valor – RPV, com posterior remessa 

dos autos ao arquivo provisório, sem baixas na distribuição, até a 

informação do pagamento pela autarquia executada. Havendo 

impugnação, vistas à parte exequente por meio de seu advogado (a) para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta. Empós, 

conclusos. Às providências. Cumpra-se. Sorriso-MT, 28 de janeiro de 

2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-80.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIA PAULINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REU)

 

PROCESSO n. 1000860-80.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:NATALICIA 

PAULINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE BERNARDO 

DUZANOWSKI POLO PASSIVO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 07/04/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001061-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MACHADO DA SILVA (EXECUTADO)

MARCIANA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001061-77.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: JULIANO TRAMONTINA 

EXECUTADO: DOUGLAS MACHADO DA SILVA, MARCIANA FERREIRA DA 

SILVA Vistos etc. Em que pese o pleito retro, fato é que o feito já fora 

extinto, no Num. 26517015. Sendo assim, certificado o trânsito em julgado 

da sentença proferida nos autos, arquivem-se. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-50.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANILSA DA SOLIDADE DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000862-50.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:EDIVANILSA DA 

SOLIDADE DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSANE PADILHA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

07/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-20.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANILSA DA SOLIDADE DUARTE (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REU)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

 

PROCESSO n. 1000864-20.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:EDIVANILSA DA 

SOLIDADE DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSANE PADILHA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

07/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-87.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA BEATRIZ ELY FRIEDRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000866-87.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:AUREA BEATRIZ 

ELY FRIEDRICH ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO 

BARRETO TAVARES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 07/04/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-42.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000869-42.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JOAO SILVA 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR BENCICE E 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

07/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000870-27.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000870-27.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JOAO SILVA 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR BENCICE E 

SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 07/04/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000871-12.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000871-12.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JOAO SILVA 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR BENCICE E 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 07/04/2020 Hora: 16:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 17 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-94.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000872-94.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CLEIDE VIEIRA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR BENCICE E 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 07/04/2020 Hora: 16:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 17 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-79.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000873-79.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JEANE 

MEDEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR BENCICE E 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

07/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-49.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CAMPOS MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000875-49.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:SERGIO CAMPOS 

MEDEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON SOARES NETO 
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POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

07/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-34.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SOARES MAIA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000876-34.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JULIANA 

SOARES MAIA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON 

SOARES NETO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 07/04/2020 Hora: 17:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 17 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000612-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANI DAMIANI HENCHES (EXECUTADO)

 

Processo: 1000612-22.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 17 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001358-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA MARIA MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE NORONHA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001358-16.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 17 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005122-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEILSON RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005122-78.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 17 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-86.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS ALVES PIMENTEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000879-86.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:THAIS ALVES 

PIMENTEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATANAEL OLIVEIRA DE 

MORAIS POLO PASSIVO: ESTADO DO MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 14/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 17 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005490-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE MEDEIROS (EXECUTADO)

 

Processo: 1005490-19.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 14/04/2020 Hora: 13:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-20.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANILSA DA SOLIDADE DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REU)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

 

Processo: 1000864-20.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 07/04/2020 Hora: 16:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-79.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Processo: 1000873-79.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 
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cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 07/04/2020 Hora: 17:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-94.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1000872-94.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 07/04/2020 Hora: 16:50 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010173-53.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA FLAVIA CRISTINO (EXECUTADO)

 

Processo: 8010173-53.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 17 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006427-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTAVO OLIVEIRA SOARES (EXECUTADO)

 

Processo: 1006427-29.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 10/06/2020 Hora: 08:10 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004262-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROMERO (EXECUTADO)

 

Processo: 1004262-77.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 17 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011005-52.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR JOSE ESMOZISKI (EXECUTADO)

 

Processo: 8011005-52.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 17 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005922-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 1005922-38.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 24/03/2020 Hora: 14:00

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011290-45.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMAO CARLOS FLORES PEREIRA (EXECUTADO)

CASSIO DE LIMA PEREIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 8011290-45.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 17 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003517-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DAMBROS SOBRINHO (EXECUTADO)

 

Processo: 1003517-29.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 03/06/2020 Hora: 13:50 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010535-89.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLESIANE REIS RADIN (EXECUTADO)

 

Processo: 8010535-89.2013.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 17 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010806-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SCHWARZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J K PNEUS LTDA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010806-93.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 17 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003526-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FERREIRA LIMA (EXECUTADO)

 

Processo: 1003526-25.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 17 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006191-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANIA ZORZIN DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1006191-77.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 03/06/2020 Hora: 14:00 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003631-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ST KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANGELA CASANOVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1003631-65.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 17 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006460-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAICO MACHADO VINISKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LARISSA GOZER DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo: 1006460-19.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 10/06/2020 Hora: 14:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003424-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.F. A. GUIMARAES - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1003424-37.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias e fornecer novo endereço para citação. Sorriso/MT, 17 de 

fevereiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0000504-93.2006.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ZIBETTI TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DE LIMA OLIVEIRA GONÇALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA ALCANTARA OAB - MT5276/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 0000504-93.2006.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 17 de fevereiro de 2020 

Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-20.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANILSA DA SOLIDADE DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REU)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000864-20.2020.8.11.0040. AUTOR: EDIVANILSA DA SOLIDADE DUARTE 

REU: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., DCL 

AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME, TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP Vistos etc. No que tange à medida de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar que a reclamada se abstenha de inserir o débito discutido na 

presente demanda em cadastros de inadimplentes, até o julgamento final 

da ação, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais). Tendo em vista a verossimilhança apontada, 

bem como a facilidade de a reclamada comprovar inverdades dos fatos 

alegados pela parte reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-42.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000869-42.2020.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO SILVA BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. ASSOCIEM-SE ESTES AOS 

AUTOS Nº 1000870-27.2020.8.11.0040 e 1000871-12.2020.8.11.0040. Em 

que pese a argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de 

concessão da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado 

qualquer perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra que a 

permanência - ao menos por ora - do nome da parte reclamante em 

cadastro de inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto que possui 

outras anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, ausente 

pressuposto essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA. Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000870-27.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000870-27.2020.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO SILVA BARBOSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Em que pese a argumentação da parte reclamante, tenho 

que não é o caso de concessão da medida antecipatória da tutela, vez 

que não demonstrado qualquer perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não 

vislumbra que a permanência - ao menos por ora - do nome da parte 

reclamante em cadastro de inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto 

que possui outras anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, 

ausente pressuposto essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A 

MEDIDA ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA. Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000871-12.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000871-12.2020.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO SILVA BARBOSA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer 

perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra que a permanência - 

ao menos por ora - do nome da parte reclamante em cadastro de 

inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto que possui outras 

anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, ausente pressuposto 

essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA. Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-94.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000872-94.2020.8.11.0040. REQUERENTE: CLEIDE VIEIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. No que tange à medida 

de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 
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postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos objeto da 

ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-79.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000873-79.2020.8.11.0040. REQUERENTE: JEANE MEDEIROS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, em razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final 

da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) 

dias, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

decisão para cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003464-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADJA LOPES DE MORAES SOUZA (EXEQUENTE)

CRISTIANO HENRIQUE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA FELIX DE SOUZA PIAZZETTA OAB - MT0020443A 

(ADVOGADO(A))

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS DE MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

AGEMED SAUDE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER OAB - MG126352 (ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI OAB - MT39458-O (ADVOGADO(A))

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ARLETE CONSUELO GOTZSCH ALVES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003464-53.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: NADJA LOPES DE MORAES 

SOUZA, CRISTIANO HENRIQUE DE SOUZA EXECUTADO: AGEMED SAUDE 

S/A, ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Em que pese a manifestação de Num. 

28235747, verifica-se que a executada ADASP fora devidamente intimada 

da decisão que determinou a intimação das rés para pagamento do débito, 

conforme se vê na aba expedientes: Intimação (3778340) LOUIS NAAMAN 

KHOURI FILHO Diário Eletrônico (03/12/2019 15:49:30) O sistema registrou 

ciência em 05/12/2019 00:00:00 Prazo: 15 dias 27/01/2020 23:59:59 (para 

manifestação) VISUALIZAR ATO VALIDAR ASSINATURA DIGITAL Porém, 

oportunizo, novamente, a intimação das executadas para pagar o saldo 

remanescente, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, 

conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006341-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

EMANUEL LIMA COSTA OAB - MT0019534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: LUZIA DE SOUZA 

Reclamado: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Processo nº. 

1006341-58.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000451-59.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RODRIGO PEREZ SELLE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES OAB - MT24126/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Tangará da Serra (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA PROCESSO Nº 1000451-59.2020.8.11.0055 

VISTOS Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 

12.153/2009; sendo este juízo incompetente para o seu processamento 

ante a competência ABSOLUTA do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

No caso, o valor da ação não atinge o montante de 60 (sessenta) salários 

mínimos e nem se enquadra nas exceções acima referidas. O fato de 

necessitar de pericia não desloca a competencia, e a inicial apenas traz a 

alegação de calculos complexos, sem identificar tal complexidade. Ora, em 
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sede de IRDR inclusive já se decidiu sobre tema semelhante, no que tange 

as ações de URV em que o que se discute justamente são os reflexos na 

remuneração, o que demanda por vezes calculos que não se enquandram 

na exceção para deslocamento da competencia. Assim, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta comarca. Parte autora intimada via DJE. Às baixas 

e anotações devidas. Cumpra-se. Tangará da Serra, 17 de fevereiro de 

2020 FRANCISCO NEY GAIVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000455-96.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT17738-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA PROCESSO Nº 1000455-96.2020.8.11.0055 Vistos 

Intime-se a parte autora a emendar a inicial, comprovando o pagamento 

das custas e taxa judiciaria, no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial em caso de inercia. Tangará da Serra, 17 de 

fevereiro de 2020 FRANCISCO NEY GAIVA Juiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-30.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE JOSE DE BRITO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000440-30.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ANDRE JOSE DE 

BRITO VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 13/08/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 15 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002813-68.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FARIAS BRANCO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 18/05/2020, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002814-53.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADERBAL MESSIAS ROCHA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 18/05/2020, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002815-38.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS MOREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 18/05/2020, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002816-23.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIQUE AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/05/2020, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002818-90.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/05/2020, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Bem como fornecer o nome 

da rua do promovido para que se dê integral cumprimento à Citação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002819-75.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY CASSIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/05/2020, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002820-60.2019.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO RODRIGUES TANAN (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/05/2020, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002821-45.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ZANNOTTO SCHIOCHET (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/05/2020, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002822-30.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE RACHEL DE MENEZES (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/05/2020, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002823-15.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/05/2020, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002860-42.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SOLISMAR ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA OAB - MT25174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 25/05/2020, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002880-33.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE DAL COL DE SOUZA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA COLLOR EIRELI (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 27/05/2020, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001331-56.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA CAMPOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos 

por VIVO S/A em face de ADRIANA DA SILVA CAMPOS. Em síntese, os 

embargos versam sobre excesso de penhora decorrentes da utilização 

parâmetros equivocados para o cálculo do montante da condenação. A 

embargada, em resposta aos embargos, aquiesceu ao pleito da 

embargante. Neste ínterim, restando pacífico entre as partes o quantum da 

condenação, procedentes são os termos dos embargos opostos. 

Portanto, tem-se que o valor correto da execução perfaz a monta de R$ 

4.996,33 (quatro mil novecentos e noventa e seis reais e trinta e três 

centavos), tal qual exposto nos embargos à execução. 3. Ante o exposto, 

opino por JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, por 

reconhecer excesso de execução, na forma do art. 525, V do Código de 

Processo Civil. 4. Expeça-se alvará para levantamento de valores em 

favor do Embargante/ Executado referente ao excesso da execução no 

valor de R$ 271,35 (duzentos e setenta e um reais e trinta e cinco 

centavos). Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 15 de Janeiro de 

2020. LIVRADA GAETE Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 15 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 
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sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIMARA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Sobre a certidão do Sr Oficial de Justiça juntada no id 29302912, extraída 

dos autos de Carta Precatória nº 1000690-28.2019.811.0078 INTIMO a 

Parte Reclamante para se manifestar, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-44.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FILIPIN CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000452-44.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:CAMILA FILIPIN 

CHAVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA, ESTELA REDIVO DA COSTA POLO PASSIVO: ROSICLEIDE SILVA 

DO NASCIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

THIAGO Data: 13/08/2020 Hora: 09:45 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002070-58.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN DOS SANTOS CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS OAB - MT0016885A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação, bem como da Impugnação à 

Contestação. Nos termos do Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 abril de 2018, INTIMO o Advogado Wambier, Yamasaki, Bevervanço & 

Lobo Advogados, sociedade de advogados inscrita na OAB/PR sob o nº 

2049 para regularizar a sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob 

pena de não conhecimento dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002384-04.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE REGINA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA OAB - MT24324/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUBER DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 22 de outubro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002798-02.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIZINANI ANTAO RODRIGUES OAB - PR79330 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002062-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY KAIQUI SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-81.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PRESTES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000456-81.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ELIANE PRESTES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE JOSEFA DE 

SOUZA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 13/08/2020 

Hora: 09:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 17 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001457-38.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKO SANDRO SUARES OAB - MT0008264A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011348-03.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON EMERICK DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT18305/O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT14222-O (ADVOGADO(A))

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004026-42.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE AYRES BARROS OAB - MT2402-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SILVA UCHOA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA 

DEVOLVIDA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001414-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENIL PATROCINIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA 

DEVOLVIDA

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004190-12.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDO JOSE DALLABRIDA ALMEIDA OAB - MT0017342A 

(ADVOGADO(A))

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO(A))

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LEONARDO ZAMPIERI CHRISTOFANO ORBOLATO 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA 

DEVOLVIDA.

Intimação Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1003654-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J LUCCINI & CIA LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003933-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO ALTMAYER (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002062-19.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLA CRISTINA DIAS PENA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004347-82.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PEZZINI OAB - MT13844/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001011-65.2019.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR MAURO ZUFFO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY PICCINI OAB - MT15875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001011-65.2019.8.11.0045 ODAIR MAURO ZUFFO - CNPJ: 

04.919.493/0001-19 (EXEQUENTE) BS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 

ME - CNPJ: 05.287.951/0001-07 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico e dou fé que em cumprimento ao mandado diligenciei até o 

endereço do mandado Av. Tessele Junior 879 e ali estando deixei de citar 

o devedor tendo em vista que não encontrado nenhum comércio com essa 

denominação, ou seja, BS Comercio de Alimentos Ltda, não sendo assim 

possivel a citação.. /MT, 6 de novembro de 2019. LUIZ NACHIBAL Oficial 

de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001740-96.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CEOLATTO - ME (EXECUTADO)

FABIO CEOLATTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001740-96.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: FABIO CEOLATTO - ME, FABIO CEOLATTO Vistos etc. O 

Estado de Mato Grosso ajuizou a presente execução fiscal contra Fabio 

Ceolatto – Me e Fabio Ceolatto, instruindo-a com a certidão de dívida ativa 

acostada ao ID 1623495. Pela manifestação de ID 26831703, pugnou o 

Exequente pela extinção do feito, anunciando o cancelamento do débito 

em questão. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Dispõe o artigo 

26 da Lei nº 6.830/80: “Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.” Tendo 

em vista o cancelamento do débito executado, é de rigor a extinção da 

presente execução, ante a falta de pressuposto para o desenvolvimento 

válido e regular do processo, porquanto ausente título hábil para embasar 

os atos de satisfação. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 26 

da Lei nº 6.830/80 e 485, VI, do CPC, julgo extinta a presente execução 

fiscal, sem resolução de mérito. Sem sucumbência. Transitada esta em 

julgado, arquive-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências Lucas do Rio Verde, 13 de fevereiro de 2020. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000639-82.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. C. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE GADELHA CHAVES OAB - PB11524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. E. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO(A))

CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA OAB - MT0018197A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000639-82.2020.8.11.0045 REQUERENTE:  RONNY CESAR 

CONSTANTINO DE ALMEIDA REQUERIDO: CLEIDIMAR APARECIDA 

ESTRELLAO Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão dos 

adolescentes Gustavo Estrellão Constantino e Ana Julia Estrellão proposta 

por Ronny Cesar Constantino de Almeida em desfavor de Cleidemar 

Aparecida Estrellão, todos qualificados nos autos. Narra a parte autora, 

que conviveu em união estável com a requerida e que desta relação 

advieram os adolescentes Gustavo Estrellão Constantino, Ana Julia 

Estrellão e Ronny Cesar Estrellão Constantino. Narra, ainda, que após o 

término do relacionamento obteve a guarda de seus 03 (três) filhos, 

conforme sentença proferida nos autos de nº 5725-95.2013.811.0045 

(código 91839) que tramitou perante esta unidade jurisdicional. O 

requerente relata que os filhos vieram passar férias nesta cidade e que 

findado o prazo avençado a requerida se nega a deixa-los retornar 

consigo. Dessa maneira, requer a concessão da tutela de urgência para a 

expedição de mandado de busca e apreensão dos adolescentes. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de busca e apreensão, 

resguardar o direito de apreciá-la após o decurso do prazo de resposta e 

da audiência de justificação designada nos autos de nº 

1000503-85.2020.8.11.0045 proposta pela ora requerida. Diante disso, 

dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à parte 

contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido liminar, não 

havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal determinação, 

mormente porque a manifestação do réu pode ser imprescindível para 

desatar eventuais dúvidas na formação do convencimento acerca do 

pleito formulado. Ademais, tendo em vista o comparecimento espontâneo 

da requerida (ID 29171987), restou suprida a citação e, portanto, 

determino sua intimação para, querendo, contestar a presente ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335, inciso III, com as 

advertências do art. 344, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, 

tendo em vista a propositura da ação de guarda de nº 

1000503-85.2020.8.11.0045 pela requerida, determino a reunião de ambos 

os processos para processamento em conjunto. Ademais, com a 

realização do estudo psicossocial determinado nos autos 

supramencionados, translade-se cópia para este feito. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Processe-se em segredo de justiça, nos termos do art. 

189, inciso II, do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências. Lucas do Rio Verde, 14 de fevereiro 

de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000639-82.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. C. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE GADELHA CHAVES OAB - PB11524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. E. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO(A))

CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA OAB - MT0018197A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000639-82.2020.8.11.0045 REQUERENTE:  RONNY CESAR 

CONSTANTINO DE ALMEIDA REQUERIDO: CLEIDIMAR APARECIDA 

ESTRELLAO Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão dos 

adolescentes Gustavo Estrellão Constantino e Ana Julia Estrellão proposta 

por Ronny Cesar Constantino de Almeida em desfavor de Cleidemar 

Aparecida Estrellão, todos qualificados nos autos. Narra a parte autora, 

que conviveu em união estável com a requerida e que desta relação 

advieram os adolescentes Gustavo Estrellão Constantino, Ana Julia 

Estrellão e Ronny Cesar Estrellão Constantino. Narra, ainda, que após o 

término do relacionamento obteve a guarda de seus 03 (três) filhos, 

conforme sentença proferida nos autos de nº 5725-95.2013.811.0045 
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(código 91839) que tramitou perante esta unidade jurisdicional. O 

requerente relata que os filhos vieram passar férias nesta cidade e que 

findado o prazo avençado a requerida se nega a deixa-los retornar 

consigo. Dessa maneira, requer a concessão da tutela de urgência para a 

expedição de mandado de busca e apreensão dos adolescentes. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de busca e apreensão, 

resguardar o direito de apreciá-la após o decurso do prazo de resposta e 

da audiência de justificação designada nos autos de nº 

1000503-85.2020.8.11.0045 proposta pela ora requerida. Diante disso, 

dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à parte 

contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido liminar, não 

havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal determinação, 

mormente porque a manifestação do réu pode ser imprescindível para 

desatar eventuais dúvidas na formação do convencimento acerca do 

pleito formulado. Ademais, tendo em vista o comparecimento espontâneo 

da requerida (ID 29171987), restou suprida a citação e, portanto, 

determino sua intimação para, querendo, contestar a presente ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335, inciso III, com as 

advertências do art. 344, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, 

tendo em vista a propositura da ação de guarda de nº 

1000503-85.2020.8.11.0045 pela requerida, determino a reunião de ambos 

os processos para processamento em conjunto. Ademais, com a 

realização do estudo psicossocial determinado nos autos 

supramencionados, translade-se cópia para este feito. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Processe-se em segredo de justiça, nos termos do art. 

189, inciso II, do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências. Lucas do Rio Verde, 14 de fevereiro 

de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000717-76.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR IGINO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000717-76.2020.8.11.0045 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: VALDEMAR IGINO 

FERREIRA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta 

pela BV Financeira S/A em desfavor de Valdemar Igino Ferreira, 

devidamente qualificado nos autos, tendo como objeto o veículo Fiat 

Strada CS Working, cor branco, ano/modelo 2013/13, placa FKO9104, 

conforme descrito na exordial. Narra, em síntese, que a parte requerida 

adquiriu o veículo em contrato de alienação fiduciária na data de 

04.09.2018, e estaria, no entanto, inadimplente. Desta forma, requer seja 

liminarmente determinada a apreensão do bem que se encontra em poder 

da parte requerida, clamando para ser depositado em mãos ao autor, na 

pessoa de seu representante. É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os 

autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 

3º, in fine, do Decreto-Lei nº 911/69, ante a demonstração da mora, tendo 

a parte requerida ciência dos débitos vencidos e não pagos, ante o 

protesto acostado aos autos. Diante do exposto, DEFIRO a medida liminar 

de busca e apreensão do automóvel Fiat Strada CS Working, cor branco, 

ano/modelo 2013/13, placa FKO9104, o qual deverá ser depositado em 

nome da pessoa indicada como depositário pelo requerente, vez que 

nesta comarca inexiste depósito público, mediante o compromisso de fiel 

depositário, lavrando-se, para tanto, auto circunstanciado das condições 

do veículo. Ademais, cite-se o Requerido, para, querendo, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na 

inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º, 

Decreto-Lei nº 911/69), sob pena de consolidar-se a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3º, 

§ 1º, Decreto-Lei nº 911/69), e/ou apresentar resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar-se da execução da medida ora concedida, com as 

advertências do art. 344 do Código de Processo Civil. Defiro ainda os 

benefícios do art. 212, § 2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º e 2º do artigo 846 do mesmo 

diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a 

devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo 

necessário. Por fim, deverão os Oficiais de Justiça se limitarem ao 

cumprimento do mandado no endereço indicado na inicial, exceto quando 

obtiverem informações sólidas quanto a local diverso onde possa ser 

encontrado o veículo e/ou Requerido (a) ou quando houver pedido 

expresso da parte Autora, sob pena de não recebimento das diligências 

em excesso. Acaso a parte autora realize o pagamento de diligências 

realizadas em locais aleatórios e sem respaldo de informações 

consistentes, desde já saliento que em caso de procedência da ação, não 

haverá condenação da parte Ré ao pagamento das referidas despesas. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Lucas do Rio 

Verde, 17 de fevereiro de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002424-21.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GOMES FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002424-21.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: FABRICIO GOMES FRANCA 

EXECUTADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos etc. O exequente pugnou pelo levantamento dos 

valores depositados e pela penhora dos créditos financeiros porventura 

existentes em nome do executado, tendo em vista o depósito parcial do 

montante atualizado da dívida. Verifico que assiste razão ao exequente, 

vez que, embora tenha efetuado o depósito de parte do débito, o 

executado promoveu o pagamento parcial, vez que não se ateve à 

correção e tampouco à multa ante o pagamento extemporâneo. Tampouco 

há que se falar em ausência de conhecimento quanto ao valor atualizado, 

vez que seus advogados se encontram devidamente habilitados nos autos 

e se manifestaram posteriormente à atualização do débito. No que tange à 

pretensão de penhora de valores porventura existentes em conta corrente 

do Executado, observo que se afigura plenamente cabível, diante do que 

dispõem atualmente os artigos 835, I, e 854 do Código de Processo Civil, 

nos seguintes termos: "Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, 

a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; (...) Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução." Consoante se verifica 

por meio dos dispositivos legais acima transcritos, o dinheiro é o primeiro 

bem passível de penhora na ordem preferencial estabelecida pelo diploma 

normativo vigente, sendo perfeitamente possível a sua constrição por meio 

eletrônico, nos termos do art. 854 do CPC. Diante da realidade processual, 

viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente 

em contas bancárias do devedor, tendo em vista o cumprimento parcial e 

extemporâneo da obrigação. Por esses fundamentos, e por tudo mais que 

dos autos consta, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em 

dinheiro, no valor de R$ 6.003,60 (seis mil e três reais e sessenta 

centavos), depositados em contas bancárias e/ou aplicações financeiras 
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em nome do Executado (CNPJ 19.133.012/0001-12), por meio do sistema 

BACEN/JUD. Sendo confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira em nome do Executado, intime-o acerca do bloqueio 

de valores, nos termos do artigo 854, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Certificado o decurso do prazo de 05 (cinco) dias sem manifestação do 

executado, oficie-se à conta Única do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, solicitando a vinculação do valor penhorado para 

estes autos. Em caso de diligência negativa, intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Ademais, 

tendo em vista a manifestação do exequente (ID 27846997), oficie-se a 

Conta Única para vinculação dos valores aos autos. Com a vinculação dos 

valores, defiro o pedido de levantamento para a conta bancária indicada 

no ID 27846997, conforme pleiteado pelo exequente, mediante a expedição 

de alvará. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 

17 de fevereiro de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005743-89.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE SKURA (REQUERIDO)

LAURO SKURA (REQUERIDO)

CAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

PERLA RIBEIRO RODRIGUES SKURA (REQUERIDO)

VERNER SKURA (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência. Não havendo pagamento no prazo a 

mesma será devolvida sem o devido cumprimento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002354-04.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EDILANE ESTRELA GOMES (AUTOR(A))

CLEUDEMIR LUIZ FLORIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REU)

MAFRO TRANSPORTES LTDA (REU)

WESLEI BECKMANN CAVALCANTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

RAQUEL DE FARIA GIANELLI OAB - MT0015820A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Número do Processo: 

1 0 0 2 3 5 4 - 0 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 5  E s p é c i e :  P r o c e d i m e n t o 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Requerente: 

Cleudemir Luiz Floriano Requerente: Francisca Edilane Estrela Gomes 

Requerida: Mafro Transportes Ltda. Requerido: Weslei Neckmann 

Cavalcante Denunciado à Lide: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A 

Data e horário: quarta-feira, 13 de fevereiro de 2020, 13h30min. 

PRESENTES Juiz : Dr. Cristiano dos Santos Fialho Requerente: Cleudemir 

Luiz Floriano Requerente: Francisca Edilane Estrela Gomes Advogada: 

Hemelly Burato Preposto da requerida: Alexandre Mateos Kwiatkowski 

Requerido: Weslei Beckmann Cavalcante Advogado dos réus: Rafael 

Vicente Gonçalves Tobias Preposto do denunciado à lide: Ecilda Maciel 

Dutra Bizarello Advogada: Clarice Bagnara Acadêmicas do curso de 

Direito: Ana Carolina Richter, Caroline de Souza Pinto Costa e Valeria 

Muniz Amorim de Oliveira Farias. OCORRÊNCIAS Aberta a audiência e 

apregoada às partes, constatou-se a presença das pessoas 

supramencionadas. Tentada a conciliação, restou inexitosa. Em termos 

apartados foi realizada a coleta do depoimento pessoal do réu, bem como 

a oitiva de seis testemunhas. Pelo advogado dos requeridos e da 

Denunciada à Lide foi dito que desistia da coleta do depoimento pessoal 

dos autores. Pela advogada dos autores foi dito que desistia da oitiva da 

testemunha Denis Gilberto Silva Dias. Pelo advogado dos réus foi dito que 

requeria prazo para a juntada de carta de preposição. DELIBERAÇÕES a) 

Com base no art. 370 do Código de Processo Civil, Determino que se 

realizem buscas nos sistemas InfoJud, RenaJud e Siel com o objetivo de 

obter informações a respeito do atual endereço das testemunhas Divina 

Estevão Toledo, José Luiz Toledo e Franciela Leandro da Silva. Tendo em 

vista os resultados das pesquisas, concedo aos requeridos o prazo de 10 

(dez) dias para indicarem e/ou confirmarem os endereços das 

testemunhas Divina e José; b) expeça-se carta precatória à comarca de 

Rondonópolis/MT, com a finalidade de realizar a oitiva da testemunha 

Manoel Augusto Cardoso dos Santos, arrolada pelos autores, que se 

encontra recluso na Penitenciária daquela comarca; c) designo audiência, 

com a finalidade de proceder-se a inquirição da testemunha Franciela 

Leandro da Silva, para o dia 04 de março de 2020, às 16h30min. 

Expeça-se mandado de intimação; d) expeça-se ofício à Secretaria de 

Obras da Prefeitura de Lucas do Rio Verde/MT, com a finalidade de 

requisitar, no prazo de 10 (dez) dias, informações acerca das 

características da via (se pista simples, pista duplicada, triplicada e se 

existia acostamento), da orientação e do fluxo de trânsito da Avenida das 

Nações na época em que o sinistro se consumou; e) expeça-se ofício à 

Delegacia de Polícia Civil, fazendo referencia ao inquérito policial n.º 

574/2015/DLRV/MT, com a finalidade de requisitar, no prazo de 30 (trinta) 

dias, a remessa do laudo pericial de local de acidente; f) concedo ao 

advogado dos requeridos, o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada de 

carta de preposição. Nada mais havendo a consignar, por mim, Ana 

Carolina Richter, estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Cristiano dos Santos Fialho Requerente: Cleudemir Luiz 

Floriano Requerente: Francisca Edilane Estrela Gomes Advogada: Hemelly 

Burato Preposto da requerida: Alexandre Mateos Kwiatkowski Requerido: 

Weslei Beckmann Cavalcante Advogado dos réus: Rafael Vicente 

Gonçalves Tobias Preposto do denunciado à lide: Ecilda Maciel Dutra 

Bizarello Advogada: Clarice Bagnara

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006156-05.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANIA LUCIA ORSO PESAMOSCA OAB - MT22113/O (ADVOGADO(A))

EDUARDA ADRIANE BARTH OAB - MT21826/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. D. S. J. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNNA GUSATTI OAB - MT27511/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

sobre a certidão negativa ID n°27809992.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004521-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

sobre a certidão negativa ID n°27446346, fornecendo endereço e telefone 

atualizados da parte autora.
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004424-86.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

V. J. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROZANGELA DE FATIMA DE LIMA OAB - 809.999.641-00 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTA à parte autora sobre a certidão negativa ID n° 29212538.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004466-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SILVA RODRIGUES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004466-72.2018.8.11.0045. Com fundamento no conteúdo 

do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça 

Federal, Determino que se expeça requisição de pagamento dos 

honorários do perito. Não havendo mais provas a serem produzidas, 

Declaro encerrada a instrução processual e determino a abertura de vista 

dos autos às partes, primeiramente à parte autora, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, 

voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 17 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004341-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PENHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA OAB - MT21668/O 

(ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

GUIDO VACA CESPEDES (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004341-41.2017.8.11.0045. Considerando-se que a 

Fazenda Pública, devidamente intimada, deixou de apresentar impugnação 

(ID n.º 28878605), com fundamento no conteúdo do art. 535, § 3.º do 

Código de Processo Civil/2015, Determino que se providencie o pagamento 

da quantia em dinheiro exigida no requerimento de cumprimento de 

sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor. Expeça-se ofício ao 

Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no 

prazo de 20 (vinte) dias, a implantação/conversão do benefício 

previdenciário, nos termos da sentença acostada ao ID n.º 22633975. 

Proceda-se a intimação da autarquia requerida, fazendo-se a advertência 

que o não-cumprimento da ordem judicial, no prazo mencionado, importará 

no arbitramento de multa. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de 

fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005149-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIVERCINDA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

sobre a certidão negativa ID n° 27331230, fornecendo telefone e endereço 

atualizado a parte autora.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000455-29.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ZANELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000455-29.2020.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 15 de abril 

de 2020, às 9h30min. Intime-se o requerente. Proceda-se à citação e à 

intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da 

contestação, será contabilizado a partir da data da realização da 

audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 

de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005845-14.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GELINDA TEREZA MATEUS HOFFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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

apresente impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006225-37.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MEINERZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GREGORY TRESCASTRO OAB - MT0018579-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DIHARDY RODRIGUES - ME (REQUERIDO)

PAULO DIHARDY RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

sobre a certidão negativa ID n°29199087.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004956-60.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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GERALDO APARECIDO DA PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação da parte autora, para comparecer na perícia médica agendada 

para o dia 15/04/2020 a partir das 13:00 horas, no consultório médico do 

Dr. Guido V. Cespedes [Av. Mato Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, 

Lucas do Rio Verde/MT; Fone (65)3549-3226], a fim de que a requerente 

seja submetida a perícia, devendo levar os exames e atestados solicitado 

no ID 26853149. Obs: O atendimento será feito por ordem de chegada.

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

Processo Número: 1001452-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMO a parte AUTORA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, se manifestem sobre o laudo pericial [art. 477, §1º do Código de 

Processo Civil]

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004032-49.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA LUZIA DOS SANTOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004032-49.2019.8.11.0045. Considerando-se que a 

autarquia requerida manifestou concordância quanto ao conteúdo do 

cálculo de liquidação da dívida, arquivado no evento n.º 22617023 – págs. 

1/4, com base no conteúdo do art. 535, § 3.º do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que se providencie o pagamento da quantia em dinheiro 

exigida no requerimento de cumprimento de sentença, mediante 

Requisição de Pequeno Valor. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 

de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005319-47.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO HORACIO CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

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

apresente impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010162-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. R. C. (REQUERENTE)

A. C. K. N. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS OAB - MT198750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. T. T. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004057-62.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE APARECIDA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004057-62.2019.8.11.0045. Com fundamento no teor do art. 

437, §1º do Código de Processo Civil, determino a intimação da requerida 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre o conteúdo 

dos documentos juntados pela requerente nos eventos nº 25465428, 

25466505 e 25466520. Proceda-se também a intimação das partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de fevereiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000530-68.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE ROCKENBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARCONDES DA SILVA OAB - PR47999 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEAL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000530-68.2020.8.11.0045. Intime-se a requerente, na 

pessoa do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, providencie o pagamento das custas de distribuição da missiva e as 

despesas de locomoção do meirinho, sob pena de devolução da 

deprecata, independentemente de cumprimento. Não havendo 

manifestação e/ou pagamento no prazo, devolva-se. Havendo o 

pagamento das custas, cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia 

como mandado. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de fevereiro de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001570-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUMA LUCIA FIGUEIREDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001570-56.2018.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação da executada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 

535 do Código de Processo Civil]. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo 
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do INSS em Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no prazo de 20 (vinte) 

dias, a implantação/conversão do benefício previdenciário, nos termos da 

sentença acostada ao ID n.º 21324681. Proceda-se a intimação da 

autarquia requerida, fazendo-se a advertência que o não-cumprimento da 

ordem judicial, no prazo mencionado, importará no arbitramento de multa. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de fevereiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1005206-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROVENA GUINTZEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERTO GUNTZEL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005206-64.2017.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de autuação/distribuição do processo, para efeito de incluir 

no polo ativo da ação o inventariante Sérgio Narciso Guntzel e, no polo 

passivo, Rovena Guntzel e Herberto Guntzel, visto que se trata de ação 

de inventário que objetiva a partilha dos bens deixados pelos 'de cujus'. 

Proceda-se à intimação do inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) 

dias, apresente certidão negativa de débitos expedida pela Fazenda 

Pública Municipal,em nome da 'de cujus' Rovena Guntzel, bem como a guia 

de recolhimento do ITCD ou certidão de isenção, expedida pela Fazenda 

Pública Estadual, que demonstre a quitação/isenção dos tributos relativos 

aos bens deixados por ambos os 'de cujus' Rovena Guntzel e Herberto 

Guntzel. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de fevereiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1005252-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAFAEL TERRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

GUIDO VACA CESPEDES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005252-53.2017.8.11.0045. Como medida de prudência e 

evitar a configuração de nulidade processual, tendo em vista que não 

houve a intimação pessoal da parte autora acerca da perícia designada, 

Redesigno a realização da perícia médica para o dia 25/03/2020, a partir 

das 08h30min, observada a ordem de chegada. Intime-se o requerente, 

mediante a expedição de mandado e, também, através do advogado 

constituído, via DJe, para que compareçam no consultório médico do Dr. 

Guido V. Cespedes [Av. Mato Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, Lucas 

do Rio Verde/MT; Fone (65) 3549-3226], a fim de que o requerente seja 

submetido a perícia, registrando-se que o não comparecimento produzirá, 

como consequência, na decretação da perda da prova. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 17 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000768-29.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRASSETO & FRASSETO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR D.E.MANINI & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALMIR FERRAZ BORGES OAB - RS45979 (ADVOGADO(A))

CARLOS OSWALDO GUEDES DE FREITAS OAB - RS44543 

(ADVOGADO(A))

DAIANE GOMES PALMA OAB - RS75361 (ADVOGADO(A))

RENATA JAQUES CAMBOIM OAB - RS99972 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000768-29.2016.8.11.0045. Cumpra-se integralmente a 

decisão acostada ao ID n.º 20140751. Intime-se a exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento no processo, apresente 

memória de cálculo atualizada da dívida e indique bens que compõem o 

acervo patrimonial da executada, passíveis de constrição judicial, visto 

que o prazo requerido já se exauriu. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de 

fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000067-63.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DE MOURA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO OAB - MT24699/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000067-63.2019.8.11.0045. Expeça-se novo ofício ao 

Banco do Brasil, registrando-se os números de CPF e PASEP informados 

na petição acostada ao ID n.º 26429654, com o objetivo de requisitar, no 

prazo de 10 (dez) dias, a remessa de informações acerca da existência 

de saldos vinculados às contas de PASEP em nome da ‘de cujus’; 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de fevereiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000491-71.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES FIEL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISON YUKIO MIYAMURA OAB - MS13816 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIZIA CAMILO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000491-.2020.8.11.0045. Intime-se a exequente, na pessoa 

do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

providencie o pagamento das custas de distribuição da missiva e as 

despesas de locomoção do meirinho, sob pena de devolução da 

deprecata, independentemente de cumprimento. Não havendo 

manifestação e/ou pagamento no prazo, devolva-se. Havendo o 

pagamento das custas, cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia 

como mandado. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de fevereiro de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000494-26.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DALBERTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZOLENE CICHOCKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1000494-26.2020.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de fevereiro de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000474-35.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PINTO DE MAGALHAES FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000474-35.2020.8.11.0045. Cite-se o executado para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, realize o pagamento integral da dívida, 

acrescida de juros, multa e demais encargos da mora, ou promova a 

garantia da ação executiva [art. 6.º e art. 8.º, ambos da Lei n.º 

6.830/1980]. Não subsistindo pagamento voluntário ou a indicação de 

bens, passíveis de garantir a execução, proceda-se à penhora e à 

avaliação de bens [art. 10 da Lei n.º 6.830/1980]. Concretizada a penhora, 

proceda-se: a) à intimação do exequente a respeito da efetivação do ato 

de constrição judicial; b) à intimação do executado para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, ofereça embargos à execução [art. 12 e art. 16, ambos da 

Lei n.º 6.830/1980]. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de fevereiro de 2019. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000480-42.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYSE S. DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000480-42.2020.8.11.0045. Cite-se a executada para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, realize o pagamento integral da dívida, 

acrescida de juros, multa e demais encargos da mora, ou promova a 

garantia da ação executiva [art. 6.º e art. 8.º, ambos da Lei n.º 

6.830/1980]. Não subsistindo pagamento voluntário ou a indicação de 

bens, passíveis de garantir a execução, proceda-se à penhora e à 

avaliação de bens [art. 10 da Lei n.º 6.830/1980]. Concretizada a penhora, 

proceda-se: a) à intimação do exequente a respeito da efetivação do ato 

de constrição judicial; b) à intimação da executada para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, ofereça embargos à execução [art. 12 e art. 16, ambos da 

Lei n.º 6.830/1980]. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de fevereiro de 2019. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000482-12.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000482-12.2020.8.11.0045. Cite-se o executado para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, realize o pagamento integral da dívida, 

acrescida de juros, multa e demais encargos da mora, ou promova a 

garantia da ação executiva [art. 6.º e art. 8.º, ambos da Lei n.º 

6.830/1980]. Não subsistindo pagamento voluntário ou a indicação de 

bens, passíveis de garantir a execução, proceda-se à penhora e à 

avaliação de bens [art. 10 da Lei n.º 6.830/1980]. Concretizada a penhora, 

proceda-se: a) à intimação do exequente a respeito da efetivação do ato 

de constrição judicial; b) à intimação do executado para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, ofereça embargos à execução [art. 12 e art. 16, ambos da 

Lei n.º 6.830/1980]. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de fevereiro de 2019. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000505-55.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO BONETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000505-55.2020.8.11.0045. Cite-se o executado para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, realize o pagamento integral da dívida, 

acrescida de juros, multa e demais encargos da mora, ou promova a 

garantia da ação executiva [art. 6.º e art. 8.º, ambos da Lei n.º 

6.830/1980]. Não subsistindo pagamento voluntário ou a indicação de 

bens, passíveis de garantir a execução, proceda-se à penhora e à 

avaliação de bens [art. 10 da Lei n.º 6.830/1980]. Concretizada a penhora, 

proceda-se: a) à intimação do exequente a respeito da efetivação do ato 

de constrição judicial; b) à intimação do executado para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, ofereça embargos à execução [art. 12 e art. 16, ambos da 

Lei n.º 6.830/1980]. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de fevereiro de 2019. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004887-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE PAVAN GANZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004887-62.2018.8.11.0045. Item I – A irresignação da 

autarquia requerida não autoriza, por si só, a substituição do perito judicial. 

Primeiro porque, está preclusa a impugnação à nomeação do perito, pois 

deveria ter sido apresentada dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias, 

contados da intimação do despacho de nomeação do ‘expert’ [art. 465, § 

1º, inciso I do Código de Processo Civil]. Segundo porque, é natural que 

ocorram divergências de entendimentos médicos. Cumpre realçar, neste 

aspecto, que não está o julgador adstrito ao laudo pericial, sob pena de o 

perito se transmudar em juiz. Terceiro porque, não há o enquadramento 

em nenhuma das situações hipotéticas previstas no art. 468, incisos I e II 

do Código de Processo Civil. E, por último, para rebater as conclusões do 

perito judicial, a parte poderia ter indicado assistente técnico, que poderia 

ter acompanhado as diligências e os exames que o perito judicial realizou, 

e, posteriormente, ter apresentado o seu respectivo parecer [art. 477, § 1º 

do Código de Processo Civil]. Indefiro, portanto, o pedido de substituição 

do perito judicial. Item II – Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do INSS 

em Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no prazo de 20 (vinte) dias, a 

manutenção/restabelecimento do benefício previdenciário, nos termos da 

decisão acostada ao ID n.º 25066498. Proceda-se a intimação da 

autarquia requerida, fazendo-se a advertência que o não-cumprimento da 

ordem judicial, no prazo mencionado, importará no arbitramento de multa. 

Item III – Proceda-se a intimação do perito para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste sobre os pontos suscitados pela parte ré na 

petição acostada ao ID n.º 25727873. Com a juntada da manifestação do 

perito, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem. Após, voltem-me os autos conclusos para exame. Item IV – 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de fevereiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000729-90.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA BORBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000729-90.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 
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resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados médicos 

elaborados em momento anterior a data da realização da perícia 

administrativa ou em atestados particulares. E do material cognitivo 

engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra de 

dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

Relego a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial. Com espeque no teor do 

art. 1º da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, 

desde logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá 

realizar a perícia no dia 22 de abril de 2020, a partir das 8h30min, 

observada a ordem de chegada. Intime-se a parte autora, através do 

advogado constituído, via DJe, para que, na data agendada para a 

realização da perícia, compareça no consultório médico do Dr. Guido V. 

Cespedes [Av. Mato Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, Lucas do Rio 

Verde/MT; Fone (65)3549-3226], a fim de que o(a) requerente seja 

submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes litigantes para, caso queiram, 

apresentar quesitos, indicar assistentes técnicos e arguir o impedimento 

ou a suspeição do perito, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 

465 § 1.° do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e os quesitos 

unificados previstos no Anexo da Recomendação Conjunta nº 1 do 

CNJ/AGU/MTPS, a seguir expostos, a serem respondidos pelos ‘expert’. I – 

DADOS GERAIS DO PROCESSO: a) Número do processo b) Juizado/Vara 

II – DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) 

Estado civil c) Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) 

Formação técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do 

Exame b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do 

INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) 

Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o 

exame) IV – HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão 

declarada b) Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) 

Tempo de atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral 

anterior g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V 

– EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A 

PATOLOGIA: a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. 

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. 

Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo 

de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que 

justificada a necessidade. Tão logo apresentado o laudo pericial, voltem os 

autos conclusos para deliberação. Concedo à parte requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 17 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000729-90.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA BORBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000729-90.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados médicos 

elaborados em momento anterior a data da realização da perícia 

administrativa ou em atestados particulares. E do material cognitivo 

engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra de 

dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

Relego a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial. Com espeque no teor do 

art. 1º da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, 

desde logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá 

realizar a perícia no dia 22 de abril de 2020, a partir das 8h30min, 

observada a ordem de chegada. Intime-se a parte autora, através do 

advogado constituído, via DJe, para que, na data agendada para a 

realização da perícia, compareça no consultório médico do Dr. Guido V. 

Cespedes [Av. Mato Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, Lucas do Rio 

Verde/MT; Fone (65)3549-3226], a fim de que o(a) requerente seja 

submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes litigantes para, caso queiram, 

apresentar quesitos, indicar assistentes técnicos e arguir o impedimento 

ou a suspeição do perito, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 

465 § 1.° do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e os quesitos 

unificados previstos no Anexo da Recomendação Conjunta nº 1 do 

CNJ/AGU/MTPS, a seguir expostos, a serem respondidos pelos ‘expert’. I – 

DADOS GERAIS DO PROCESSO: a) Número do processo b) Juizado/Vara 

II – DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) 

Estado civil c) Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) 

Formação técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do 
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Exame b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do 

INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) 

Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o 

exame) IV – HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão 

declarada b) Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) 

Tempo de atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral 

anterior g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V 

– EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A 

PATOLOGIA: a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. 

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. 

Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo 

de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que 

justificada a necessidade. Tão logo apresentado o laudo pericial, voltem os 

autos conclusos para deliberação. Concedo à parte requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 17 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000649-29.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOARY RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000649-29.2020.8.11.0045. Considerando-se o teor dos 

documentos juntados no processo, os quais dão conta de que a autora 

reside no município de Nobres/MT, e que o domicílio do 

segurado/beneficiário é considerado absolutamente competente para 

processar e julgar a causa previdenciária [cnf. TRF4, CC nº 

5032761-83.2019.4.04.0000, Terceira Seção, Rel. Márcio Antônio Rocha, 

juntado aos autos em 01/10/2019], Determino a intimação do requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente prova idônea de 

residência (ex: conta de luz, água, telefone). Lucas do Rio Verde/MT, em 

17 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001933-09.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

MARIA BENICIO DOS SANTOS DA SILVA OAB - 990.303.069-04 

(REPRESENTANTE)

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001933-09.2019.8.11.0045. Com efeito, o benefício 

assistencial conferido ao idoso e ao deficiente físico, chancelado no art. 

203, inciso V da CRFB/88, e que corresponde à garantia do pagamento da 

importância de um salário mínimo ao indivíduo, é assegurado a todos 

aqueles sujeitos que preencherem as seguintes condições: a) tiverem 

implementado a idade de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, para o 

idoso não deficiente, ou aquele que for portador de deficiência [art. 34 da 

Lei n.º 10.741/03]; b) desfrutarem de renda familiar ‘per capita’ inferior a ¼ 

do salário mínimo [art. 20, § 3.º da Lei n.º 8.742/93]; c) não estar vinculado 

a nenhum regime de previdência social; e d) não receber benefício de 

espécie alguma, salvo o de assistência médica [art. 20, § 4.º da Lei n.º 

8.742/93]. D’outra banda, cotejando o manancial probatório encartado nos 

autos, mormente o conteúdo do laudo pericial encartado no evento nº 

28012247, observa-se que o requerente Natanael Ribeiro da Silva 

submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da área médica 

e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade 

em que se averiguou ser portador de moléstia grave (retardo mental 

grave), codificada no CID10: F72.1, que o impede de desenvolver qualquer 

atividade laboral. Segundo os informes produzidos no processo, é 

possível divisar que a fonte de renda familiar se origina, única e 

exclusivamente, do benefício previdenciário auferido pela irmã do autor 

(Elaine da Silva) e pela locação de uma quitinete que fica nos fundos do 

imóvel, na soma total de R$ 1.348,00 (evento nº 21919958) — o quê 

conduz à conclusão inexorável de que o autor, que reside junto com a 

mãe e mais três irmãos, é portador de grave doença e necessita de 

tratamento médico regular, apresenta condições sociais e financeiras que 

autorizam a concessão do benefício do amparo assistencial. Por 

conseguinte, a princípio, está demonstrada a plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, creio que o requerente logrou 

êxito em expor situação pontual que possa dar azo e recomendar que o 

perigo na demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco o seu, 

alegado, direito à concessão do benefício previdenciário pleiteado — 

‘periculum in mora’. É que, o benefício previdenciário perseguido tem jaez 

eminentemente alimentar, de tal sorte que o requerente e a entidade 

familiar que faz parte integrante, dela dependem para proceder ao custeio 

de suas necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para 

promover a sua própria sobrevivência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido 

de tutela de urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS que tome as providências necessárias no sentido de 

proceder à implantação do benefício previdenciário consistente no amparo 

assistencial ao requerente Natanael Ribeiro da Silva, no valor 

correspondente a 01 (um) salário mínimo, dentro do prazo improrrogável 
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de 20 (vinte) dias. Expeça-se ofício eletrônico ao Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, através do Sistema Jusconvenio, para que tome as 

providências necessárias no sentido de implantar o benefício ao autor. 

Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que se 

expeça requisição de pagamento dos honorários do médico perito. 

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste. Depois, voltem conclusos para sentença. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de fevereiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000534-08.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE ROCKENBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARCONDES DA SILVA OAB - PR47999 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA APOLIANA TRINDADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1000534-08.2020.8.11.0045. Compulsando os autos, 

verifica-se que a presente carta precatória foi distribuída erroneamente 

para este Juízo, tendo em vista que o deprecante se trata de Juizado 

Especial Cível, e a competência, portanto, para o cumprimento dos atos é 

do juizado especial cível. Diante disto, Determino a remessa desta 

deprecata ao Juízo do Juizado Especial da comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de fevereiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001648-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO (EXECUTADO)

ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001648-50.2018.8.11.0045. Item I – Proceda-se a citação 

do executado Regis Ricardo Mondardo, mediante a expedição de 

mandado, registrando-se o referencial de endereço informado na petição 

inicial. Item II – Como medida de prudência e evitar a configuração de 

nulidade processual, por vício da citação, Determino que se realizem 

buscas nos sistemas InfoJud/InfoSeg, Renajud e Siel, visando obter 

informações a respeito do atual endereço do executado Roger Luiz 

Mondardo Bergamasco. Com a juntada dos extratos, que seguem no 

anexo, proceda-se à citação do executado, mediante a expedição de 

mandado, registrando-se os referenciais de endereços indicados nos 

extratos dos sistemas anexos, nos termos da decisão acostada ao ID n.º 

13018076. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de fevereiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-22.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIA BEZERRA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 27/03/2020 Hora: 16H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 27/03/20 16:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002781-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIANA LANZARIN BRESOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1002781-93.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 2.042,47 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANDRIANA LANZARIN 

BRESOLIN Endereço: Rua das Violetas, 264, Bandeirantes, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Av. São Paulo, 0, 

Energisa, Cidade Nova, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. LUCAS DO RIO VERDE, 17 de fevereiro de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002617-31.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FARIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para 
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manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011947-69.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN MOTA DE RESENDE - ME (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 25/03/2020 Hora: 15H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 25/03/20 15:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001491-43.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR NUNES OAB - 019.898.871-04 (REPRESENTANTE)

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (INTERESSADO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 31/03/2020 Hora: 13H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 31/03/20 13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001367-60.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte reclamada acerca da audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 27/03/2020, às 08h30min, valendo 

registrar que as partes deverão comparecer na data e hora marcadas, 

oportunidade que serão ouvidas três testemunhas, que devem 

comparecer independente de intimação, (artigo 34, da Lei do Juizados).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002248-37.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA TEODORA FRAZAO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - 031.326.005-20 

(PROCURADOR)

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação judicial, DESIGNO audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada pelo Juiz Leigo, para o dia 27/03/2020, às 09h. Nesse passo, 

impulsiono o feito para intimação das partes, por seus advogados e via 

DJE, com as advertências de praxe (artigos 20, 27, 28, 34, todos da Lei n. 

9.099/95). Lucas do Rio Verde - MT, 17 de fevereiro de 2020. Fabio Lucio 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003606-42.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação judicial, DESIGNO audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada pelo Juiz Leigo, para o dia 27/03/2020, às 09h30min. Nesse 

passo, impulsiono o feito para intimação das partes, com as advertências 

de praxe (artigos 20, 27, 28, 34, todos da Lei n. 9.099/95). Lucas do Rio 

Verde - MT, 17 de fevereiro de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002176-55.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO MAZETTO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA SOTIER WOLFF OAB - MT0016847A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE JULIA BONFIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação judicial, DESIGNO audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada pelo Juiz Leigo, para o dia 27/03/2020, às 10h. Nesse passo, 

impulsiono o feito para intimação das partes, por seus advogados e via 

DJE, com as advertências de praxe (artigos 20, 27, 28, 34, todos da Lei n. 

9.099/95). Lucas do Rio Verde - MT, 17 de fevereiro de 2020. Fabio Lucio 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003397-68.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GELSEMIN BERTI FRIZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SOARES OAB - GO53472 (ADVOGADO(A))

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PELLISSARI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA OAB - MT0018197A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação judicial, DESIGNO audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada pelo Juiz Leigo, para o dia 27/03/2020, às 10h30min. Nesse 

passo, impulsiono o feito para intimação das partes, por seus advogados 

e via DJE, com as advertências de praxe (artigos 20, 27, 28, 34, todos da 

Lei n. 9.099/95). Lucas do Rio Verde - MT, 17 de fevereiro de 2020. Fabio 

Lucio da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001475-89.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DORGIVAN JOSE DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULT CARD CARTOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

DEL MORO & DEL MORO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO(A))

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação judicial, DESIGNO audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada pelo Juiz Leigo, para o dia 27/03/2020, às 11h. Nesse passo, 

impulsiono o feito para intimação das partes, por seus advogados e via 
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DJE, com as advertências de praxe (artigos 20, 27, 28, 34, todos da Lei n. 

9.099/95). Lucas do Rio Verde - MT, 17 de fevereiro de 2020. Fabio Lucio 

da Silva Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-96.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA TORQUETTI MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

RAYSA FREITAS DA SILVA OAB - MA17542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000748-96.2020.8.11.0045. AUTOR: ROSALINA TORQUETTI MORAES 

REU: BANCO BRADESCO Vistos. Determino que a parte Reclamante 

proceda emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos 

art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos autos o 

comprovante de endereço em nome da parte autora, tais como: contas de 

água, energia, telefone, contrato de locação de imóvel com todas as 

páginas com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço 

idôneo, uma vez que a comprovação da residência em nome da parte é 

essencial para fixação da competência territorial do juízo, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do CPC. Caso não possua comprovantes de residência em seu nome, o 

reclamante deverá comprovar por documento idôneo a relação com a 

pessoa que constará no comprovante de residência. Ressalto que no 

caso dos Juizados Especiais a competência territorial pode ser declarada 

de oficio pelo Magistrado (enunciado 89 do FONAJE), portanto, é 

documento essencial para propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002202-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO APARECIDO BRESIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1002202-48.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 19.960,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FABIANO APARECIDO BRESIO Endereço: RUA TUPÃ, 1366-E, 

CIDADE NOVA, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: AV RIO GRANDE DO 

SUL, 90, E, CENTRO, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 A 

presente INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima 

indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. LUCAS DO RIO VERDE, 17 de 

fevereiro de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004201-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1004201-07.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 30.029,72 ESPÉCIE: 

[Gratificação de Incentivo]->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) 

POLO ATIVO: Nome: ZILMA ALVES PEREIRA Endereço: Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78050-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Endereço: Avenida Para, 720, Alvorada, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 A presenteINTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

LUCAS DO RIO VERDE, 17 de fevereiro de 2020. Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000473-84.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ETHIENE LORENA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MARQUES SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação judicial, DESIGNO audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada pelo Juiz Leigo, para o dia 03/04/2020, às 09h. Nesse passo, 

impulsiono o feito para intimação das partes, por seus advogados e via 

DJE, com as advertências de praxe (artigos 20, 27, 28, 34, todos da Lei n. 

9.099/95). Lucas do Rio Verde - MT, 17 de fevereiro de 2020. Fabio Lucio 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002040-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BOSIO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMAR DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH OAB - MT10823-O (ADVOGADO(A))

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT9845-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação judicial, DESIGNO audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada pelo Juiz Leigo, para o dia 03/04/2020, às 09h30min. Nesse 

passo, impulsiono o feito para intimação das partes, por seus advogados 

e via DJE, com as advertências de praxe (artigos 20, 27, 28, 34, todos da 

Lei n. 9.099/95). Lucas do Rio Verde - MT, 17 de fevereiro de 2020. Fabio 

Lucio da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001892-47.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE DEONISIO KERN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT15079-O 

(ADVOGADO(A))

CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MG0123970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR DA LUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001892-47.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: ROQUE DEONISIO KERN 

EXECUTADO: JULIO CEZAR DA LUZ Vistos. Intime-se o exequente para 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003120-52.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GIUZIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. CARDOSO JUNIOR - TELECOMUNICACOES - EPP (REQUERIDO)

SEIGNEY DE SOUZA (REQUERIDO)

ZÉLIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILSON PAULO VARGAS OAB - MT15997/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação judicial, DESIGNO audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada pelo Juiz Leigo, para o dia 03/04/2020, às 10h. Nesse passo, 

impulsiono o feito para intimação das partes, por seus advogados e via 

DJE, com as advertências de praxe (artigos 20, 27, 28, 34, todos da Lei n. 

9.099/95). Lucas do Rio Verde - MT, 17 de fevereiro de 2020. Fabio Lucio 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001874-21.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CATARINA PERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO ALVES DE MOURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO BOCCI ROMUALDO OAB - MT14804/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação judicial, DESIGNO audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada pelo Juiz Leigo, para o dia 03/04/2020, às 10h30min. Nesse 

passo, impulsiono o feito para intimação das partes, por seus advogados 

e via DJE, com as advertências de praxe (artigos 20, 27, 28, 34, todos da 

Lei n. 9.099/95). Lucas do Rio Verde - MT, 17 de fevereiro de 2020. Fabio 

Lucio da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0003128-85.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA SIGNOR SCARAVONATTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

0003128-85.2015.8.11.0045. INTERESSADO: MARISTELA SIGNOR 

SCARAVONATTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I. 

Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. A lide comporta julgamento na fase na qual se encontra, 

uma vez que a matéria tratada nos autos é de direito e de fato, 

prescindindo, pois, da produção de prova em audiência (art. 355, inc. I, do 

CPC). Não tendo havido arguição de tese preliminar, passo à análise do 

mérito da causa. A controvérsia dos auto cinge-se quanto ao direito da 

autora ao recebimento do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, incidindo sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. A Lei nº. 8.880/1994, que instituiu a 

URV - Unidade Real de Valor, não se destinou a assegurar um aumento de 

remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a 

conversão da moeda. Com efeito, é possível aferir pelas provas colhidas 

nos autos que a autora sequer era servidora à época da conversão da 

URV, e, portanto, não tinha vínculo com a Administração Pública Estadual, 

não havendo, por conseguinte, falar em direito devido em razão da 

conversão da moeda em URV. Além disso, ainda que houvesse vínculo 

com a Administração Pública o direito à aplicação da URV não se aplica 

automaticamente a todos os servidores, pois tem de haver a comprovação 

do prejuízo sofrido pelo servidor, mas não é este o caso dos autos. 

Ademais, como bem observou a defesa, a autora manteve vínculo com o 

Estado mediante contrato temporário, e que a atualização decorrente da 

conversão da URV não se aplica a servidores com vínculo precário com a 
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Administração, em razão do regime jurídico que está submetido o servidor. 

Inobstante a inexistência de vínculo, também foi apurado pelo perito 

nomeado que a servidora não faz jus aos valores pleiteado em razão da 

conversão da URV. Logo, impõe-se a improcedência dos pedidos da 

autora. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na ação de cobrança proposta por MARISTELA SIGNOR 

SCARAVONATTO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, o que 

faço com fundamento no artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como de honorários advocatícios em razão do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 06 de janeiro de 2020. César Lima de Paula Juiz 

Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de janeiro de 

2020. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-89.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE MARIA KENSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 31/03/2020 Hora: 13:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-81.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º ITEM 7 DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 

002/2019/JEC, INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, COMPROVAR O VÍNCULO COM O TITULAR 

DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-66.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º ITEM 7 DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 

002/2019/JEC, INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, COMPROVAR O VÍNCULO COM O TITULAR 

DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006144-88.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por sua advogada e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 31/03/2020, às 14h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005739-52.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PHILEMONSE PHILIPPE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

31/03/2020, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-94.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE DAS NEVES E SILVA (REU)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 31/03/2020 Hora: 14:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-64.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M TRES COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS FERNANDES DA SILVA (REU)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 31/03/2020 Hora: 14:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-19.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO FERNANDO GOMES PAEL (REU)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 31/03/2020 Hora: 15:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-11.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELO S.A. (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC, 
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INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA NO PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS, TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTO HÁBIL A 

COMPROVAR O ENDEREÇO DO RECLAMANTE (POR EXEMPLO, CONTAS 

DE CONSUMO: ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET), SOB PENA DE 

INDEFERIMENTO DA INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-83.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI BUTINSKI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 31/03/2020 Hora: 15:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-60.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EURO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAMARGO SILVEIRA OAB - MT27340-B (ADVOGADO(A))

FABIANI PEREIRA DE SOUZA OAB - MT21223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000634-60.2020.8.11.0045. AUTOR: EURO ORGANIZACAO CONTABIL 

LTDA - ME REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito com Pedido de 

Tutela de Urgência proposta por EURO ORGANIZAÇÕES CONTÁBIL EIRELI 

EPP em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, qualificados nos 

autos. Narra a exordial, em síntese, que desde 2012, é correntista do 

banco requerido, sob o nº 000130017870, agência 0999, cujas 

movimentações serviam unicamente para o pagamento dos funcionários. 

Afirma que, em janeiro de 2020, tomou ciência da existência de 

lançamentos no extrato bancário, dando conta de descontos na cifra de 

R$ 2.032,07 (dois mil trinta e dois reais e sete centavos), sendo que, ao se 

dirigir à agência, soube que se tratava de três empréstimos realizados por 

meio do aplicativo da internet banking, no valor de R$ 25.500,00 (vinte e 

cinco mil e quinhentos reais), fora as taxas e juros. Argumenta que tais 

empréstimos foram realizados de forma fraudulenta, praticados por um 

funcionário que se aproveitou do acesso às senhas bancárias para 

realizar as transações sem a autorização da empresa. E que a conduta 

ilícita do banco requerido reside na disponibilização de limite de crédito, 

função não contratada quando da abertura da conta bancária. Defende 

que a falha na prestação do serviço bancário possibilitou a ação 

fraudulenta do funcionário utilizando-se a internet banking. Assim, requer 

tutela antecipada para determinar que o requerido suspenda as cobranças 

dos empréstimos contratados de forma indevida. É o breve relatório. 

Decido. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). Certamente, a 

questão ora posta em discussão depende de maturação do 

convencimento, com a análise do contexto probatório, porém, os 

documentos de Id. 29104356, 29101819, 29101821 e 29101823, além do 

boletim de ocorrência de Id. 29101826, indicam a probabilidade do direito 

do autor, suficiente a sustentar, por ora, a decisão liminar. Conforme é 

narrado na exordial, a parte autora alega taxativamente não ter 

contratado/autorizado o serviço de limite de crédito, tendo-se limitado à 

contratação de conta corrente comum com o intuito de realizar o 

pagamento dos funcionários. Neste ponto, deve-se ressaltar a relação 

consumerista entre o autor e a ré, tornando difícil a comprovação dos 

fatos apenas por parte do requerente, parte frágil da relação, que 

somente tem acesso às informações que a agência bancária lhe 

disponibiliza. Dessa forma, cabe ao banco requerido, na forma do o art. 

6º, VIII, do CDC, colacionar aos autos o contrato demonstrando a 

contratação do limite de crédito, para que assim, demonstrasse a 

legalidade do serviço em prol do consumidor, a ensejar o exercício regular 

na concessão do empréstimo, sendo ele fruto de fraude ou não. Quanto 

ao perigo de dano, tal requisito encontra-se evidenciado nos autos, vez 

que os descontos suportados pela parte autora, em decorrência de 

empréstimos supostamente realizados por terceiro beneficiado por erro na 

prestação do serviço bancário, causam-lhe efetivo prejuízo, por ter que 

arcar com pagamento de um compromisso que supostamente não 

assumiu. Pelo exposto, DEFIRO a liminar pretendida pela parte reclamante, 

determinando que a parte requerida Banco Santander S/A suspenda os 

descontos em relação aos débitos dos contratos de empréstimos 

discutidos no presente feito, até o julgamento final da lide, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar a intimação desta decisão, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por eventuais 

perdas e danos pelos prejuízos causados à parte reclamante. Defiro a 

inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, pelo que determino, desde logo, que a reclamada 

apresente, no prazo da contestação, provas quanto a fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Para 

justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência 

de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e 

INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no 

mandado que o não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; 

advirta-se também que o não comparecimento da parte reclamada à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a 

ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência 

de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-87.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IDAMAR PEDRASSANI OSSUCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000671-87.2020.8.11.0045. AUTOR: IDAMAR PEDRASSANI OSSUCHI 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito e 

Indenização por Danos Morais com pedido liminar proposta por IDAMAR 

PEDRASSANI OSSUCHI em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos qualificados nos autos. Alega, 

em síntese, que o reclamante é usuário da requerida. Afirma que foi 

surpreendido pela recuperação de consumo no valor de R$ 5.299,48 

(cinco mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos). 

Afirma que sempre foi pontual com o pagamentos das faturas de energia e 

que jamais violou ou fraudou os medidores de energia elétrica. Por fim, 

requer através da antecipação de tutela de urgência que a reclamada 

suspenda a cobrança do débito apontado, sob pena de multa a ser 

arbitrada por este juízo. Os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. O 

artigo 294 do CPC prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que na primeira hipótese será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dicção 

do artigo 300 do CPC. Inicialmente, consigno que o reclamante busca a 

declaração de inexistência ou inexigibilidade do débito, a título de 

recuperação de consumo supostamente não registrado. Considerando 

que a discussão não trata de débito relativo ao inadimplemento de conta 

regular de energia elétrica, mas sim de fatura de recuperação de 

consumo, supostamente apurado unilateralmente pela concessionária, e 

que o objeto da demanda é justamente a desconstituição do débito sub 

judice, mostra-se ilegítima, por ora, a cobrança do valor face a 

recuperação de consumo no valor de R$ 5.299,48 (cinco mil duzentos e 

noventa e nove reais e quarenta e oito centavos). Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALORES DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO (TOI) IMPUGNADOS E DÍVIDA PRETÉRITA. 

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO QUE SE IMPÕE. 1. Insurge-se o 

agravante contra decisão do togado a quo que indeferiu o pedido de tutela 

de urgência formulado com o intuito de compelir a concessionária 

agravada a restabelecer o serviço de energia elétrica em seu imóvel. 2. 

Os documentos acostados aos autos principais demonstram que a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência do 

agravante, ocorrida no mês de dezembro de 2018, foi motivada por 

débitos pretéritos pertinentes a instrumento de confissão de dívida a título 

de recuperação de consumo lastreado em TOI unilateral e impugnado. 3. O 

Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que não é lícito 

à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia 

elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em 

virtude da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos 

antigos não pagos. Precedente do STJ. 4. Aliás, a jurisprudência desta 

Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de vedar à concessionária 

de serviço público a aplicação de medidas coercitivas ao consumidor, a 

fim de obrigá-lo a pagar valores impugnados judicialmente. Precedentes do 

TJRJ. Súmula 194. 5. Recurso provido. (TJ-RJ - AI: 

00452040420198190000, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de 

Julgamento: 11/09/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL) (Grifo nosso) 

Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de não concessão da 

tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta que o fornecimento 

de energia elétrica é considerado serviço essencial, certo que a sua 

interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua 

pretensão à uma medida urgente. Dispensa maiores delongas, posto a 

evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com a 

ameaça do corte do fornecimento de energia elétrica à unidade 

consumidora da parte autora. Por outro lado, conceder a tutela provisória, 

não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Ante o exposto, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA para determinar que a parte requerida suspenda a 

cobrança do débito relativo à recuperação de consumo, no prazo máximo 

de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de 

descumprimento, sem prejuízo de responder por eventuais perdas e 

danos pelos prejuízos causados à parte reclamante. Sem prejuízo, recebo 

a inicial, uma vez que presentes os seus requisitos legais. A Secretaria do 

Juizado Especial deverá realizar o agendamento de audiência de 

conciliação de acordo com a pauta do Conciliador. Cite-se e intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-42.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MIGUEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

REJANE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

DEBORA SOARES OAB - GO53472 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000674-42.2020.8.11.0045. REQUERENTE: REJANE MARIA DOS 

SANTOS, RUBENS MIGUEL DOS SANTOS REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099. Decido. Consoante se extrai do feito, a controvérsia gira em 

torno de possível falha na prestação dos serviços telefônicos de 

titularidade do segundo autor, Rubens. Com efeito, somente ele possui 

interesse em conflito apto a legitimá-lo a postular eventual direito. De fato, 

a primeira autora - Rejane - não é titular do serviço de telefonia, e afora o 

fato de ser usuária do serviço, o faz em nome do segundo autor, 

inexistindo, destarte, qualquer ofensa a interesse próprio, motivo pelo qual 

reconheço, de ofício, sua ilegitimidade ativa. Sobre o tema, a 

jurisprudência assim assinala: RECURSO INOMINADO. SAMAE- SERVICO 

AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. 

FATURAS EM NOME DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. 

PROCESSO EXTINTO. Busca o recorrente a reforma da sentença que 

julgou improcedente o pedido inicial, no qual pleiteou a parte autora a 

verificação de possível irregularidade na medição da água consumida na 

residência dos autores, sob a alegação dos excessivos valores das 

faturas após a troca do hidrômetro. Primeiramente, há questão de ordem 

pública a ser aferida. Conforme asseverado na petição inicial, os autores 

alegam que residem no local a 20 anos e possuem ação de usucapião 

tramitando na 4ª Vara Cível de Caxias do Sul, sob o nº 010/1.14.021015-1. 

Com efeito, as faturas de contas de água impugnadas encontram-se em 

nome de J.P.A., ou seja, terceira pessoa que não integra a lide. Desta 

forma, nos termos do art. 18 do CPC/2015, resta evidenciada a 

ilegitimidade ativa dos autores para postular em nome de terceira pessoa. 

ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO 

INOMINADO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71006792733, Segunda 

Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane 

Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 24/10/2017). (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71006792733 RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data 

de Julgamento: 24/10/2017, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2017) (Grifo nosso). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS. ILEGITIMIDADE 

ATIVA. ART. 18, CPC. DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. FATURAS EM 

NOME DE TERCEIRO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Ao pleitear 

direitos é necessário que a parte seja legítima para o ato, de acordo com o 

art. 18 do CPC, demonstrando a titularidade do direito pleiteado. II - O fato 

de ser a consumidora final não confere autorização para pleitear revisão 

de faturas que estejam em nome de pessoa estranha à lide. III – Apelação 

conhecida e provida parcialmente para, reconhecendo a ilegitimidade ativa 

na presente demanda, extinguir o feito sem resolução do mérito, com base 

no art. 485, VI, do CPC. IV - Honorários recursais não fixados em virtude 

da não redistribuição dos honorários estabelecidos na instância de origem, 

em conformidade com o enunciado n.º 243 do Fórum Permanente de 

Processualistas Civis. (TJ-AM - APL: 06063429420178040001 AM 

0606342-94.2017.8.04.0001, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data 

de Julgamento: 10/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

10/12/2018) (Grifo nosso). Desta feita, DETERMINO que proceda-se a 

exclusão da Sr.ª Rejane Maria dos Santos da relação processual, por ser 
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estranho ao litígio, dando-se as devidas baixas junto ao sistema. 

Sucessivamente, DETERMINO a intimação da parte promovente para, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, promover a emenda à inicial, consistente 

em colacionar aos autos comprovante de endereço em seu nome 

atualizado, sob pena de indeferimento da inicial. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-12.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000676-12.2020.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE CICERO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. Trata-se 

de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por JOSE CICERO DA 

SILVA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, aduzindo, 

em síntese, que ao tentar efetuar a compra no comércio local foi 

surpreendida com a inscrição no serviço de proteção ao crédito –SPC, no 

entanto desconhece a inscrição em seu nome. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203) Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a 

capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação de 

ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de 

identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, 

praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que originam 

inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência 

de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou 

tentativa de resolução do problema através dos órgãos e serviços 

públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Em relação ao pedido de inversão do 

ônus da prova, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra 

o entendimento de que ela “fica a critério do juiz, conforme apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial” (AgRg no AREsp 440361/PE Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial 2013/0394334-3 – Ministro 

Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 24.11.2015). Nesse aspecto, Flávio 

Tartuce assevera: “O conceito de hipossuficiência vai além do sentido 

literal das expressões pobre ousem recursos, aplicáveis nos casos de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, no campo processual. O 

conceito de hipossuficiência consumerista é mais amplo, devendo ser 

apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no sentido de reconhecer 

a disparidade técnica ou informacional, diante de uma situação de 

desconhecimento” (Manual de Direito do Consumidor). Por via de 

consequência, dada a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência, bem como DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. A Secretaria do Juizado Especial deverá realizar o 

agendamento de audiência de conciliação de acordo com a pauta do 

Conciliador. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000675-27.2020.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE CICERO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. Trata-se 

de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por JOSE CICERO DA 

SILVA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, aduzindo, 

em síntese, que ao tentar efetuar a compra no comércio local foi 

surpreendida com a inscrição no serviço de proteção ao crédito –SPC, no 

entanto desconhece a inscrição em seu nome. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203) Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a 

capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação de 

ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de 

identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, 

praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que originam 

inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência 

de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou 

tentativa de resolução do problema através dos órgãos e serviços 

públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Em relação ao pedido de inversão do 

ônus da prova, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra 

o entendimento de que ela “fica a critério do juiz, conforme apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial” (AgRg no AREsp 440361/PE Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial 2013/0394334-3 – Ministro 

Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 24.11.2015). Nesse aspecto, Flávio 

Tartuce assevera: “O conceito de hipossuficiência vai além do sentido 

literal das expressões pobre ousem recursos, aplicáveis nos casos de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, no campo processual. O 

conceito de hipossuficiência consumerista é mais amplo, devendo ser 

apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no sentido de reconhecer 

a disparidade técnica ou informacional, diante de uma situação de 

desconhecimento” (Manual de Direito do Consumidor). Por via de 

consequência, dada a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 207 de 547



antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência, bem como DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. A Secretaria do Juizado Especial deverá realizar o 

agendamento de audiência de conciliação de acordo com a pauta do 

Conciliador. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000678-79.2020.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE CICERO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. Trata-se 

de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por JOSE CICERO DA 

SILVA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, aduzindo, 

em síntese, que ao tentar efetuar a compra no comércio local foi 

surpreendida com a inscrição no serviço de proteção ao crédito –SPC, no 

entanto desconhece a inscrição em seu nome. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203) Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a 

capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação de 

ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de 

identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, 

praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que originam 

inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência 

de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou 

tentativa de resolução do problema através dos órgãos e serviços 

públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Em relação ao pedido de inversão do 

ônus da prova, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra 

o entendimento de que ela “fica a critério do juiz, conforme apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial” (AgRg no AREsp 440361/PE Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial 2013/0394334-3 – Ministro 

Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 24.11.2015). Nesse aspecto, Flávio 

Tartuce assevera: “O conceito de hipossuficiência vai além do sentido 

literal das expressões pobre ousem recursos, aplicáveis nos casos de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, no campo processual. O 

conceito de hipossuficiência consumerista é mais amplo, devendo ser 

apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no sentido de reconhecer 

a disparidade técnica ou informacional, diante de uma situação de 

desconhecimento” (Manual de Direito do Consumidor). Por via de 

consequência, dada a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência, bem como DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. A Secretaria do Juizado Especial deverá realizar o 

agendamento de audiência de conciliação de acordo com a pauta do 

Conciliador. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004014-28.2019.8.11.0045. REQUERENTE: WELLINGTON SOARES DA 

SILVA - ME REQUERIDO: SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA Vistos. 

I.Relatório. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. Oportuno o julgamento do processo no 

estado, sendo desnecessária dilação probatória, uma vez que os fatos 

restam comprovados pelos documentos constantes dos autos, restando, 

ademais, formada a convicção do Juízo sobre o litígio posto em debate 

(art. 355, inc. I, do CPC). Em não tendo havido arguição de preliminar, 

passo à análise do mérito da causa. Incontroversa nos autos a celebração 

do contrato de representação comercial entabulado entre as partes, 

conforme cópia do instrumento juntado aos autos. Também incontroversa 

a rescisão unilateral pela empresa requerida. O contrato foi entabulado no 

dia 17 de setembro de 2017, sem prazo de vigência. A questão consiste 

em saber a respeito do pagamento das comissões a que teria direito a 

parte autora, em razão de seu trabalho na vigência do contrato de 

representação comercial. Pois bem. A resolução da demanda se dará 

através da correta interpretação dos ditames legais que o permeiam. A Lei 

n. 4.886/65, que regula a atividade dos representantes comerciais 

autônomos e os contratos de representação comercial, em seu artigo 35, 

possibilita a rescisão do contrato pelo representado quando verificado 

algum dos justos motivos elencados taxativamente, assim dispostos: Art. 

35. Constituem motivos justos para a rescisão do contrato de 

representação comercial, pelo representado: a) a desídia do 

representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato; b) 

a prática de atos que importem em descrédito comercial do representado; 

c) a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato 

de representação comercial; d) a condenação definitiva por crime 

considerado infamante; e) força maior. Ocorrendo um dos motivos, 

tratando-se de contrato por prazo indeterminado, rescinde-se a avença e 

afasta-se a indenização prevista na mesma lei em seu artigo 27, “j”. Para o 

reconhecimento da justa causa e de que esta teria sido a justificativa da 

rescisão, seria imprescindível que antes da mesma a parte requerida 

tivesse manifestado descontentamento com a conduta do representante 

comercial, concedendo-lhe, inclusive, oportunidade para sanar o problema 

e se possível sanar a conduta que gerou o descontentamento. Porém, não 

há nos autos prova nesse sentido. Aliás, aparentemente não houve motivo 

para a rescisão do contrato por porte da empresa representada. Com 

efeito, não há prova nos autos de que tenha havido justa causa para a 

denúncia do contrato por parte da representada, o que dá ensejo a 

incidência da indenização prevista no artigo 35, alínea j, da Lei n. 4.886/65. 

Entretanto, analisando o contrato de representação comercial entre as 

partes, não há cláusula especificando a indenização ao representante em 

caso de rescisão fora dos elencados no artigo 35, da referida lei. Porém, 

nesse caso deve incidir a regra do artigo 27, alínea j, que prevê 

indenização ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos 

previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a ½ (um doze 

avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a 

representação. Há de se ressaltar, por outro lado, que o representante 
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cumpriu o contrato por prazo superior a seis meses. Dessa maneira, o 

caso específico sugere a incidência da regra do artigo 27, § 3º, que 

determina: “Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que 

suceder, dentro de seis meses, a outro contrato, com ou sem 

determinação de prazo”. E, ainda, deve incidir o regramento do artigo 34 

da Lei 4.886/65: Art. 34. A denúncia, por qualquer das partes, sem causa 

justificada, do contrato de representação, ajustado por tempo 

indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses, obriga o 

denunciante, salvo outra garantia prevista em contrato, à concessão de 

pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento igual 

a um terço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos últimos 

meses anteriores. Portanto, tendo em vista que a requerida não 

comprovou que a rescisão do contrato tenha ocorrido por justa causa do 

representante deverá ser responsabilizado pelo pagamento da 

indenização prevista no artigo 34 da Lei 4.886/65, sobre a média dos 

últimos três meses anteriores à denúncia do contrato. Por fim, como não 

houve rescisão por justa causa não há falar em retenção de valores ou 

das comissões do representante, na forma que determina o artigo 38 da 

Lei 4.886/65. Logo, o valor devido corresponde ao percentual de 33,33% 

sobre as comissões auferidas pela requerida em razão do trabalho do 

representante na execução do contrato, podendo ser apurado o 

respectivo valor por simples cálculos na fase de execução do julgado. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados 

na reclamação cível proposta por WELLINGTON SOARES DA SILVA em 

desfavor de SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA., e condeno a requerida 

ao pagamento ao reclamante equivalente a 33,33%, sobre as comissões 

auferidas pela requerida em razão do trabalho do representante na 

execução do contrato, considerando a média dos últimos três meses 

anteriores à denúncia do contrato, podendo ser apurado o respectivo 

valor por simples cálculos na fase de execução do julgado, sobre o qual, 

incide correção monetária pelo INPC a contar da rescisão do contrato, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. 

Consequentemente, resolvo o mérito da causa na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, contados do trânsito em julgado desta sentença, 

em não havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de 

execução, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 11 de fevereiro de 2020. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004544-66.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCISCO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: INES MASSUCATO VIEIRA Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

A preliminar arguida pela requerida confunde-se com o mérito e será com 

este analisada. Aliás, em relação aos argumentos utilizados na preliminar é 

possível aferir que a requerida pretende tão somente tumultuar o 

processo, já que no próprio corpo da peça defensiva elencou em tópicos 

os argumentos trazidos pelo reclamante na petição inicial. É fato 

incontroverso a existência de contrato verbal entre as partes, consistente 

na obrigação de prestação de serviços de construção civil. De acordo 

com o autor, as partes ajustaram que o valor para a execução do serviço 

foi de R$ 21.375,00 (vinte e um mil, trezentos e setenta e cinco reais), mas 

durante a execução da obra a requerida entregou ao reclamante apenas 

R$ 13.000,00 (treze mil reais), e que o valor devido pela requerida é de R$ 

20.518,00 (vinte mil, quinhentos e dezoito reais). A requerida, por sua vez, 

alegou que o valor ajustado entre as partes para a construção foi de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e que o requerente tinha o 

conhecimento a respeito da metragem da casa e aceitou executar a obra 

pelo valor ajustado. Pois bem. Há nos autos oito recibos que trazem 

informações a respeito de compras de materiais para a execução da obra, 

de responsabilidade do contratado. Porém, a descrição desses recibos é 

de que os valores repassados foram para o custeio da obra. Os valores 

não foram individualizados e especificados no sentido de individualizar o 

serviço que estava sendo pago. Com exceção do recibo anexado ao 

evento 20132213, os demais não especificam com clareza o destino dos 

valores. Ressalte-se que, em se tratando de pagamento de serviço 

contratado, a quitação é aferida por meio de recibos circunstanciados cuja 

ausência equivale ao não pagamento se por outro meio não foi provado. 

No caso dos autos, os recibos colacionados embora tragam informações 

com valores e assinaturas de quitação pelo autor, não possuem 

discriminação individualizada para quais serviços se destinaram, e até 

mesmo não possuem especificação dos materiais adquiridos. A soma dos 

valores constantes nos recibos é de R$ 24.835,00 (vinte e quatro mil 

oitocentos e trinta e cinco reais). A testemunha Gilson Sérgio de Araújo 

confirmou em seu depoimento que o autor não recebeu todos os valores 

para a conclusão da obra, sendo este o motivo pelo qual ficou sem auferir 

o pagamento de seu trabalho como ajudante na execução da obra. Por 

sua vez, a testemunha Maria Letícia Zambetta afirmou que a requerida 

pagou os valores ajustados pela execução da obra ao reclamante, e que 

também passou pela mesma situação envolvendo o requerente. Isso 

porque o autor oferece o serviço para a execução da obra, mediante 

ajustes de valores se comprometendo entregar a obra pronta, incluindo a 

compra de materiais que são incluídos no acerto dos valores para a 

execução do serviço. Em pesquisa realizada no site “Agência IBGE 

notícias”, é possível colher informações a respeito do custo médio 

nacional e regional da construção civil por metro quadrado no Brasil 

( F o n t e : 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agen

cia-de-noticias/releases/22743-indice-nacional-da-construcao-civil-varia-0

-45-em-setembro). De acordo com as informações publicadas no site do 

IBGE, informações atualizadas em 05.10.2018, “os custos regionais, por 

metro quadrado, foram: R$ 1.091,98 (Norte); R$ 1.027,00 (Nordeste); R$ 

1.156,05 (Sudeste); R$ 1.144,07 (Sul) e R$ 1.108,21 (Centro-Oeste). Além 

disso, levando em consideração o custo médio para o mês de setembro de 

2018, o Estado de Mato Grosso teve média de R$/m² de 1.094,40 (mil, 

noventa e quatro reais e quarenta centavos) para o serviço de 

construção civil. Portanto, considerando as pesquisas e levantamentos 

feitos pelo IBGE, não é possível construir no Estado de Mato Grosso um 

imóvel com metragem de 85,5m², sobretudo quando os custos dos 

materiais necessários para a execução da obra estão incluído no valor 

cobrado pela mão de obra do contratado, e ainda, no caso dos autos, laje 

e pintura. Não seria possível a execução desses serviços, mesmo com 

todos os valores consubstanciados nos recibos juntados pela requerida. 

O relatório de gastos na planilha feita pela requerida (Id. 20132446), não 

tem valor probatório porque trata-se de apenas e tão somente de controle 

de gastos e, portanto, não faz prova de pagamento dos serviços 

contratados para a execução da obra. Logo, acolhe-se a procedência dos 

pedidos do reclamante. Por fim, por expressa vedação da Lei n. 9.099/95, 

não cabe reconvenção em sede de Juizados Especiais, razão pela qual 

deixo de analisar o pedido da requerida. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na reclamação cível proposta 

por FRANCISCO FERREIRA DA SILVA em desfavor de INÊS MASSUCATO 

VIEIRA., e condeno a requerida ao pagamento de R$ 20.782,00 (vinte mil, 

setecentos e oitenta e dois reais) ao reclamante, sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC a partir da data de entrega da obra, 

acrescido de juros de mora de 1% a.m., contados da citação (art. 405 do 

CC/02). Consequentemente, resolvo o mérito da causa na forma do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do trânsito em julgado desta 

sentença, em não havendo pagamento voluntário, o montante da 

condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 
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cento) na fase de execução, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 11 de fevereiro de 

2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito
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Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA indevidamente. Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Apresenta documentos que 

comprovam ser a cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 

290 do CC. Argumenta que a ausência de notificação da cessão não 

desobriga o devedor diante do cessionário e também não retira a 

legitimidade deste para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. 

Decido. Diante da ausência de preliminares, passo a análise do mérito. 

Destaque-se que as provas carreadas pela Reclamada dão conta da 

cessão de crédito perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, 

portanto, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. É o suficiente. Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso 

Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que a simples ausência de 

notificação do devedor acerca do crédito cedido não o desobriga ao 

pagamento da dívida, bem como, não impede o cessionário de praticar os 

atos necessários a preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a 

ementa do julgado: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. 

INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. 

AUSÊNCIA. - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão 

quando a este notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não 

possa ser exigida quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste 

Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de notificação do 

devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a 

dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos 

necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na 

hipótese dos autos, não havendo irregularidade na inscrição da recorrida 

em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não há a 

configuração de dano moral. - Recurso especial conhecido e provido. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 - RO (2016/0146174-3) RELATORA - 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI. RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL – 

MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA FERREIRA DA SILVA. (grifei) 

Sendo assim, conforme descrito no voto da Ilustre Ministra Relatora, a 

ausência da notificação enseja duas consequências: “(i) dispensa o 

devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de 

pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) permite que devedor oponha ao 

cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao 

cedente.” Logo, como não restou comprovado nos autos o pagamento dos 

débitos ou oposta qualquer exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), 

não há que se falar em ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra 

apenas a utilização de mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a 

preservação de seus direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em 

favor da parte Autora. Deixo de condenar em custas e honorários, ante o 

exposto no art.55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Interposto recurso inominado, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, §4º, da CNGC. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, 

para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz 

Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002933-15.2017.8.11.0045. REQUERENTE: SGR COMUNICACAO VISUAL 

LTDA - ME REPRESENTANTE: GIULIANO JORGE VIANNA SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. A contestação da 

requerida é genérica e não há nos autos nenhuma prova capaz de acolher 

as alegações da requerida. Pelo contrário. Restou demonstrado nos autos 

a falha na prestação do serviço pela reclamada, pois, conforme se extrai 

das provas colhidas nos autos, sobretudo dos números de protocolos de 

atendimentos gerados com o pedido da parte autora junto à empresa 

requerida, os quais comprovam as diversas solicitações feitas à 

concessionária requerida, visando a alteração de endereço para a 

instalação da linha telefônica de titularidade da parte autora. E ainda, 

inobstante a requerida não ter realizado a transferência da linha telefônica 

para o novo endereço do cliente, as faturas relativas aos serviços, que, 

diga-se, não estavam sendo prestados, continuaram a ser emitidas e 

cobrados como se tudo estivesse normal e não houvesse nenhuma 

solicitação pendente do consumidor. Além disso, na própria contestação a 

requerida alegou que não havia condições de instalação da linha 

telefônica da parte autora no endereço solicitado por não haver 

compatibilidade do sistema, citando indisponibilidade de ‘porta’ para a 

efetivação do serviço. Assim, a parte autora ficou privada do serviço 

essencial às atividades da empresa junto com clientes e fornecedores, 

acarretando-lhe prejuízos em razão da falha na prestação do serviço de 

telefonia da requerida. Mesmo a parte autora tendo informado os números 

dos protocolos gerados em razão do atendimento, não houve 

manifestação a respeito deles por parte da reclamada. Cumpria à 

requerida produzir prova contrária ao alegado na inicial. Como não se 

desincumbiu desse ônus, entende-se que os fatos, tal como catalogados 

pela parte autora haverão de se conformar com a verdade. Pelo contrário, 

a requerida apresentou defesa estereotipada em que faz alegações 

genéricas, sem acompanhamento de provas. De qualquer forma, deveria a 

requerida comprovar que fez a transferência de endereço da linha 

telefônica de titularidade da parte autora. Não o fez. Não basta alegar a 
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falta de disponibilidade de “técnica”. Deve investir para que ocorra a 

efetiva continuidade dos serviços contratados pelo autor. O que se vê é 

que a requerida não cuidou para que o consumidor conseguisse transferir 

a linha telefônica, mesmo diante dos insistentes contatos da parte autora. 

Nesse sentido, ressalte-se que a falha na prestação de serviço implica 

responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do que dispõe o art. 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Como se vê, a lesão objetiva a um 

direito fundamental, por si só, já rende ensejo aos danos morais. A 

comprovação da via crucis, na hipótese, apenas serviria para incrementar 

o valor indenizatório. No caso dos autos, a parte autora percorreu 

inegável via crucis, sem que tenha obtido êxito na solução do problema. E 

quanto à indenização pelo dano moral, a doutrina inclina-se no sentido de 

conferir-lhe caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto 

compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira, 

Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão a direitos 

de natureza não patrimonial (CF, art. 5º, incisos V e X) deve receber uma 

soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo 

as circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser 

inexpressiva (cf. autor, ob. e p. cit.), sendo meramente arbitrável. Quanto 

ao valor da indenização, partindo-se da premissa de que a reparação por 

danos morais não pode configurar causa de enriquecimento ilícito ao 

credor, e consequente empobrecimento sem causa pelo devedor tendo em 

conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a reprovação e o 

desestímulo ao fato danoso, a extensão do dano e capacidade econômica 

das partes, entendo por bem fixá-lo em R$ 6.000,00 (seis mil reais). III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

reclamação cível proposta por SGR COMUNICAÇÃO LTDA – ME, 

representada por seu sócio administrador Giuliano Jorge Vianna Silva em 

desfavor de OI S/A., para: (i) tornar definitiva a tutela provisória concedida 

nos autos (Id. 15347816); e (ii) CONDENAR a requerida ao pagamento de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação por dano moral, sobre 

o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir da citação. Consequentemente, resolvo o mérito da lide na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado e não efetuado o pagamento no prazo do artigo 523 do CPC, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito atualizado até o 

efetivo pagamento. Sem condenação em custas processuais e de 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de 

fevereiro de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001690-02.2018.8.11.0045
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PATRICIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT24665/O (ADVOGADO(A))

ANGELA DAIANE RAMOS DE CORDOVA OAB - MT22146/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001690-02.2018.8.11.0045. REQUERENTE: PATRICIA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. I.Relatório. Relatório dispensando na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II.Fundamentação. Afasto a preliminar de 

inépcia da petição inicial, tendo em vista que é perfeitamente possível 

extrair da narrativa dos fatos a conclusão lógica dos pedidos, tanto que a 

autarquia apresentou contestação de mérito a respeito de todos os 

argumentos trazidos na petição inicial. Além disso, o fato de a autora ter 

realizado o pagamento não lhe retira a possibilidade de discutir a validade 

da multa que lhe foi imposta, até mesmo porque se não houvesse o 

pagamento da multa não seria possível a expedição do licenciamento 

atualizado, indispensável à circulação da motocicleta da autora. Da mesma 

forma, afasto a preliminar de ilegitimidade do DETRAN, visto que os 

pedidos formulados são a nulidade da infração e a revogação da 

anotação dos pontos na carteira de motorista da reclamante, de 

competência desta autarquia. No mérito, porém, os pedidos não merecem 

acolhimento. O ato administrativo em análise se reveste de presunção de 

veracidade e legitimidade, incumbindo à parte interessada comprovar vício 

em sua elaboração que enseje a declaração de nulidade pretendida (Art. 

373, inc. I, do CPC). Isso porque a reclamante teve todos os meios legais 

para exercer o seu direito de ampla defesa no processo administrativo 

que tramitou perante a Junta de Trânsito – JARI, não tendo sido 

constatado ilegalidade na aplicação da multa. É possível aferir pela análise 

das provas anexadas aos autos, que o agente de trânsito parou a 

condutora da motocicleta e colheu as informações necessárias para 

aplicação da multa. Aliás, o número do Chassi da motocicleta informado no 

auto de autuação pela autoridade de trânsito confere com a numeração 

constante no documento do veículo anexado na petição inicial pela autora. 

E não é apenas isso. A motocicleta possui todas as características iguais 

o veículo da reclamante, as quais foram conferidas in loco pela autoridade 

de trânsito. Diferentemente seria se a infração tivesse registrada por um 

radar, que poderia suscitar dúvidas, mas não é o caso. Logo, trata-se de 

mesma motocicleta objeto da autuação e, consequentemente, da infração 

constante no auto lavrado pela autoridade de trânsito. Não seria possível 

outra motocicleta, ainda que tenha sido clonada, possuir a mesma 

numeração do chassi da motocicleta da reclamante, sem que a autoridade 

de trânsito tivesse observado a divergência. Portanto, as alegações da 

autora de que o seu veículo tenha sido objeto de trânsito não convencem, 

cujos argumentos trazidos com a petição inicial são frágeis e não revelam 

a veracidade dos argumentos da autora. Portanto, uma vez demonstrado a 

regularidade do auto de infração, não há falar em nulidade da penalidade, 

tampouco em violação ao princípio do devido processo legal, do qual o 

contraditório e a ampla defesa são corolários. Por fim, afasta-se a má-fé 

da autora por não vislumbrar, na espécie, os requisitos do artigo 80 do 

Código de Processo Civil. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por 

PATRÍCIA DE ALMEIDA em desfavor de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO – DETRAN/MT, o que faço com fundamento no artigo 487, inc. I, 

do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais e 

de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de 

fevereiro de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito
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SENTENÇA Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

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

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 
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não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta telas de seu sistema interno com registros e informações além 

de relatório de chamadas, comprovando a relação jurídica existente entre 

as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

especificando o valor solicitado não sendo possível, portanto, o julgamento 

procedente do mesmo. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Interposto 

recurso inominado, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º, 

da CNGC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de 

sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito
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SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a 

parte autora insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida em 

seu nome, discorrendo que desconhece os débitos apontados. 

Observa-se que, apesar de a parte reclamada comparecer ao ato 

(audiência conciliatória), não apresentou contestação nos autos, o que 

importa na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte 

Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 

9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos acostados 

aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte requerente. 

Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida, uma vez que não 

apresentou defesa, existindo, portanto, presunção de veracidade dos 

fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de 

já haver nos autos elementos suficientes para o julgamento da lide, 

conforme se verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, 

não implica na procedência total do pedido, pois se trata de presunção 

relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, 

não conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento 

do magistrado e levando-se em consideração a prova documental 

carreada aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. 

É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

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

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 
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T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.” A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil : “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

4.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome do autor, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização 

por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso inominado, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, §4º, da CNGC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO LAURO DO COUTO OAB - PA14664 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Compulsando os autos verifico que o autor não 

compareceu em audiência de conciliação, contudo, há contestação da 

requerida com provas suficientes para comprovar a relação jurídica 

existente entre as partes, motivo pelo qual, passo a análise do mérito. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO Extrai-se 

dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta de telas de 

seu sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos contudo, verifica-se dos autos 

que a mesma quedou-se INERTE. O ônus da prova dos fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do 

CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu 

implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do 

fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não 

precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o 

esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o autor fluir 

em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer prova a 

respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na contestação, 

posto que desnecessária a produção probatória acerca de questões 

incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de 

Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Nesse 

sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) “Ex Positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, DECLARO O PROCESSO EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Interposto recurso inominado, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Registro automático da sentença 
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com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, §4º, da CNGC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o 

projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005455-44.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ALVES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Intimada a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse comprovante de 

residência em seu nome, documento indispensável à propositura da ação, 

deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, ambos 

do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, 

inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Encaminho o projeto 

de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004534-85.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DA SILVA NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004534-85.2019.8.11.0045. REQUERENTE: TATIANA DA SILVA NONATO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A reclamante não 

compareceu à sessão de conciliação, embora devidamente intimada, bem 

como não apresentou justificativa de ausência. No procedimento do 

Juizado Especial Cível, a presença física da parte autora é obrigatória e 

independe da presença da parte contrária, sob pena de extinção do 

processo sem análise do mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95). Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma 

do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, 

da lei n. 9.099/95. Com efeito, tendo em vista que a parte reclamante não 

justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais no 

percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, 

§ 2º, da Lei n. 9.099/95 c/c o Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 12 de 

fevereiro de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003217-52.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DOMINGOS DA COSTA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003217-52.2019.8.11.0045. INTERESSADO: SAMUEL DOMINGOS DA 

COSTA REQUERIDO: DETRAN MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II.Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, sobretudo, porque desnecessária a produção de outras provas 

para convencimento judicial sobre a questão (art. 355, inciso I, do CPC). O 

Departamento de Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT, é o órgão 

responsável pela promover a exclusão do nome da autora do cadastro de 

proprietário do veículo descrita na inicial, sendo somente o referido órgão 

é quem poder fazer tal procedimento. Além disso, é o órgão quem emite as 

cobranças dos encargos tais como multas, licenciamento e taxas sobre o 

bem, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da ação. 

Da mesma forma, o requerido Estado de Mato Grosso é parte legítima para 

figurar no polo passivo da demanda, uma vez que se trata de imposto 

estadual cuja competência para a realização de cobrança é da Fazenda 

Pública Estadual que, aliás, é de sua competência a execução de dívida 

ativa em relação a esses débitos. Do mesmo modo, afasto a preliminar 

pela falta de interesse de agir da parte autora, tendo em vista que embora 

haja procedimento administrativo para a baixa do veículo sinistrado, o 

autor pretende obter a declaração de inexistência de vínculo com o 

veículo, até pelo fato de haver débitos pendentes que ainda estão em 

nome do autor na qualidade de proprietário do bem, mesmo depois de tê-lo 

alienado. Assim, persiste o interesse do autor discutir os débitos em seu 

nome. O autor alegou que vendeu a motocicleta Honda NX-4 FALCON, de 

placa JZY6443, Chassi 9C2ND07004R017229, e Renavam 843649038, do 

ano de 2004, cujo comprador não promoveu a transferência do bem junto 

ao Detran. Alegou, contudo, desconhecer o nome do comprador e não 

forneceu mais detalhes a respeito do adquirente, informando, porém, que 

o comprador morreu num acidente de veículo causando perda total da 

motocicleta, e que as dívidas de impostos permanecem em nome do autor. 

Com efeito, após a venda do bem, a averiguação do novo proprietário ou 

responsável sobre o bem caberá aos requeridos por meio de fiscalização 

de trânsito e eventual apreensão do veículo por falta de pagamento, diante 

do bloqueio. Anote-se que a fiscalização de trânsito é dever da 

Administração, inclusive para garantia da segurança dos demais, não se 

tratando de transferência de novo ônus. Embora a propriedade da coisa 

móvel seja transferida pela tradição, o registro perante o órgão de trânsito 

é exigência legal, com reflexos jurídicos quanto à responsabilidade pelos 

débitos e tributos correspondentes. Quanto à responsabilização pelas 

multas e infrações, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro: Artigo 134 – No 

caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá 

encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo 

de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de 

propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação. Sem destaque no original. 

Ressalte-se que o dispositivo em tela não estende indistintamente a pena a 

terceiro, pois esta, a teor do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, 

recairá, a princípio, sobre o condutor do veículo. Nesse sentido, confira o 

trecho, abaixo transcrito, de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de 

Justiça a respeito do caso: “(...) A questão posta para análise diz respeito 

á possibilidade de imputar-se ao antigo proprietário de veículo automotor 

as infrações cometidas após ter sido feita a alienação do veículo, embora 

não oficializada a venda, por falta de registro perante o órgão competente 

ou, ao menos, a informação, ignorando o Detran, inteiramente, a mudança 

de propriedade”. Assim agindo, deixou o recorrido de atender ao disposto 

no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não sendo demais 

transcrevê-lo: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o 

proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, 

dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de 
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transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena 

de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e 

suas reincidências até a data da comunicação. O dispositivo transcrito tem 

ensejado interpretações as mais diversas, refletindo-se as discussões em 

indagações quanto à natureza jurídica da obrigação imputada. Há, 

inclusive, os mais extremados, para os quais é o artigo em análise 

inconstitucional, em razão de ofender o princípio da pessoalidade da pena. 

Afirmam, ainda, que o dispositivo também vulnera os princípios gerais que 

regem a responsabilidade civil, com a imputação da responsabilidade sem 

nexo de causalidade entre a conduta do antigo proprietário e a infração 

praticada pelo novo adquirente. Entretanto, a questão deve ser examinada 

em outra direção, porque pode a lei, e só ela, criar a responsabilidade 

solidária para alcançar pessoas que nada têm a ver, sob o prisma jurídico, 

com o causador do dano, como o fez em relação às infrações de trânsito, 

provendo o art. 257, caput, do CTB: Art. 257. As penalidades serão 

impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao 

transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e 

deveres impostos a pessoas físicas e jurídicas expressamente 

mencionados neste Código. O proprietário somente é responsável pela 

infração cometida pelo condutor, embarcador e transportador, se o real 

infrator não for identificado. É que dispõe o § 7º: §7º Não sendo imediata a 

identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de 

prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em 

que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será 

considerado responsável pela infração. Verifica-se, pelo artigo transcrito 

que o proprietário não responde solidariamente, em caráter absoluto, pelas 

infrações praticadas pelo adquirente, tendo sido mitigada a 

responsabilidade solidária. Somente quando não for identificado o infrator, 

é que o proprietário é responsabilizado pelas infrações após a alienação 

do veículo, mesmo sem a sua participação. O que se faz responsável é, 

em verdade, a não-comunicação da transferência ao Detran, assumindo a 

culpa, pela desídia do seu proceder. Assim, o art. 134 do CTB deve ser 

interpretado como norma de imposição de solidariedade limitada, ou seja, 

só há responsabilidade do antigo proprietário, na hipótese de não ser 

identificado o novo adquirente, o real infrator. Essa interpretação vem em 

benefício do antigo proprietário, de tal forma que, uma vez comunicado o 

órgão de trânsito a transferência da propriedade, fica a Administração 

compelida a fazer as anotações nos registros do veículo, para efeito de 

intimar o novo proprietário, mesmo quando ele deixou de providenciar a 

transferência de registro, na forma do art. 123, § 1º, do mesmo Código. 

Sem essa regra, ou seja, sem que a Administração fosse obrigada a 

realizar a anotação, estaria o antigo proprietário sem mecanismo para se 

livrar da responsabilidade em relação ao bem que não mais lhe pertence. 

Para a Administração, enquanto não houver a comunicação prevista no 

art. 134 do CTB ou a expedição do novo certificado de registro, a 

titularidade da propriedade será de quem consta no registro antigo. Desse 

modo, qualquer infração deverá ser comunicada ao proprietário que 

consta na sua base de dados. Verifique-se, por tudo que foi dito, que a 

comunicação não é ato constitutivo da transferência da propriedade, 

serve apenas para declarar que houve alienação. Portanto, a expressão 

“sob pena de ter que se responsabilizar” (art. 134) só existe “até a data 

da comunicação” (REsp 656896/RS, rel. Min. ELIANA CALMON, dj. 

6.12.2005)”. No caso, pelo que se depreende da inicial, o autor alienou seu 

automóvel a terceiro e não fez a devida comunicação ao órgão de trânsito. 

Porém, informou apenas o ano possível da alienação do veículo, cuja 

consequência dessa omissão do autor em relação à comunicação ao 

órgão de trânsito é a responsabilidade do autor a respeito dos débitos 

incidentes sobre o automóvel já que deixou de realizar a comunicação 

devida. À falta dessa comunicação, configura-se a responsabilidade 

solidária do anterior proprietário do veículo, situação autorizada pelo 

Código Tributário Nacional, artigo 124, inciso II (“São solidariamente 

obrigados: II – as pessoas expressamente designadas por lei”). Nesse 

contexto, conclui-se que a Fazenda Pública agiu corretamente, pois nada 

poderia efetuar a transferência ou bloqueio do CRV sem a comunicação, 

seja do vendedor ou do comprador, sobre a modificação do proprietário do 

bem. Por outro lado, o não acolhimento da pretensão do autor implicará 

“condená-lo” a seguir como proprietário do veículo eternamente e, por 

conseguinte, a continuar arcando com todos os débitos dele oriundos, 

como IPVA, licenciamento, multas e etc., o que é inadmissível. Dessa feita, 

a despeito da inexistência de qualquer ilegalidade por parte dos 

requeridos, impõe-se o acolhimento do pedido do autor, no que concerne à 

declaração de inexistência de relação jurídica quanto ao veículo descrito 

na inicial. Anote-se que esta declaração surtirá efeitos apenas a partir da 

citação, data em que a Administração Pública teve conhecimento acerca 

da alienação do veículo, remanescente, pois, a responsabilidade da parte 

autora com relação aos débitos anteriores, sejam eles tributários (IPVA) 

ou não (multas, DPVAT, e outros), bem assim quanto aos eventuais 

pontos na carteira. Ao autor caberá a via de regresso na esfera cível 

contra o eventual adquirente do veículo ou seus herdeiros, se for o caso, 

a seu critério e escolha do autor. Como dito de início, a averiguação do 

novo proprietário ou responsável sobre o bem caberá à Administração por 

meio de fiscalização de trânsito e eventual apreensão do bem por falta de 

documentação, diante do bloqueio/irregularidades. Por fim, indefero o 

pedido de apreensão ou bloqueio do veículo para pagamento do débito, 

tendo em vista que o autor sequer arrolou no polo passivo o comprador do 

automóvel ou seus herdeiros. O acolhimento do pedido do autor sem 

intervenção do comprador/herdeiros não é permitido pelo ordenamento 

jurídico e, considerando não ser possível a intervenção de terceiros nos 

processos regidos pela Lei n. 9.099/95, fica indeferido o pedido nesse 

ponto. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na ação declaratória proposta por 

SAMUEL DOMINGOS DA COSTA em desfavor de DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e ESTADO 

DE MATO GROSSO, para declarar a inexistência de relação jurídica da 

autora em relação motocicleta Honda NX-4 FALCON, de placa JZY6443, 

Chassi 9C2ND07004R017229, e Renavam 843649038, do ano de 2004, a 

partir da citação, remanescendo, pois, a responsabilidade da parte autora 

com relação aos débitos anteriores a citação por ausência de 

comunicação ao órgão de Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT, sejam 

eles tributários (IPVA) ou não (multas, DPVAT, licenciamento e outros), 

bem assim quanto a eventuais pontos na carteira. Consequentemente, 

resolvo o mérito da causa com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 13 

de fevereiro de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006054-80.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA AKEMY MURATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA OAB - MT19929/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILHAM JANCHIEL CANTONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003706-26.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

VILNOMARQUES ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

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

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura muito 

semelhante à da parte Autora, acompanhado de telas de seu sistema 

interno comprovando a relação jurídicas entre as partes e o débito litigado. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Insta salientar que a comunicação da inscrição no cadastro 

de inadimplente é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro 

de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002490-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO DE LIMA E SILVA OAB - MG164025 (ADVOGADO(A))

FLACHS WILLIANS BICALHO JUNIOR OAB - MG125588 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002490-93.2019.8.11.0045. REQUERENTE: FABIO ROBERTO MARQUES 

DE ALMEIDA REQUERIDO: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E 

SERVICOS SOCIAIS Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo antecipadamente a 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, vez 

que as provas produzidas nos autos não demandam dilação probatória e 

não dependem de produção de prova em audiência, sobretudo da oitivas 

das partes, pois os documentos coligidos aos autos são suficientes para 

a decisão de mérito da causa. O pedido é improcedente. Isso porque o 

cancelamento da apólice de seguro ocorreu no mês de janeiro de 2019 e, 

portanto, o autor estava obrigado ao pagamento da respectiva parcela do 

seguro. De outro lado, é possível aferir pelos documentos constantes dos 

autos, sobretudo o anexado ao evento 25377442, juntado pela requerida, 

que a inclusão do nome do reclamante no cadastro de inadimplentes 

ocorreu no dia 25.04.2019, cuja baixa ocorreu no dia 23.05.2019. Ou, seja, 

o reclamante efetuou o pagamento no dia 22.05.2019 e a requerida 

promoveu a exclusão do nome do autor do cadastro de devedores um dia 

após o pagamento. Aliás, analisando a troca de mensagens do autor com 

o preposto da requerida, o reclamante foi avisado de que tão logo fizesse 

o pagamento do boleto da parcela em atraso, seu nome seria excluído do 

rol de inadimplentes, sendo, inclusive, advertido do prazo de máximo de 5 

(cinco) dias úteis. E foi justamente o que aconteceu: o nome do reclamante 
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foi excluído do cadastro de devedores antes mesmo do prazo de cinco 

dias úteis. Logo, não há falar em indenização a título de compensação por 

danos morais, pois o autor não comprovou nos autos que a cobrança era 

indevida ou até mesmo que a inclusão do nome no cadastro de devedores 

tenha sido indevida, ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC). Portanto, 

verifica-se que a requerida atuou no exerceu regular do direito legalmente 

reconhecido, razão pela qual impõe-se a improcedência dos pedidos. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada na reclamação cível proposta por FABIO ROBERTO MARQUES 

DE ALMEIDA em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E 

SERVIÇOS SOCIAIS, o que faço com fundamento no artigo 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil. Revogo a tutela provisória de urgência 

concedida ao autor (Id. 22796186). Anote-se. Sem condenação em custas 

processuais e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto a apreciação para posterior homologação da 

M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do 

Rio Verde - MT, 13 de fevereiro de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo 

Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005470-13.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SEPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

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

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado em sua unidade consumidora, a qual não condiz com sua média 

de consumo, refletindo valor exorbitante. Discorre que devido a uma 

suposta irregularidade, foi valor exorbitante referente ao consumo de 

energia não faturada. A Requerida aponta que foram realizados os 

procedimentos corretos para apuração da irregularidade, sendo devidos 

os valores, de acordo com a legislação pertinente. Tenho como aplicável o 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR suscitada pela requerida, qual 

seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS em razão da matéria. No 

que tange a INCOMPETÊNCIA do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não 

merece prevalecer as alegações da requerida, uma vez que, a lide 

versada nestes autos conta com todos os documentos necessários ao 

deslinde meritório. Ademais, segundo a própria Requerida, o medidor foi 

periciado, não havendo que se falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. No que tange a defesa 

apresentada pelo Autor, verifico que não foram impugnadas as 

irregularidades, mas sim o procedimento adotado pela Requerida e a 

ausência de culpa do consumidor. Inobstante, a ausência de comprovação 

da autoria da alteração do medidor de energia elétrica é irrelevante para a 

resolução da questão, pois ainda que não tenha sido a parte autora 

responsável pela manipulação do medidor, dela beneficiou-se. 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO - FRAUDE NO 

MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA CARACTERIZADA - MESMO QUE 

NÁO HOUVESSE A FRAUDE HAVERIA A RESPONSABILIDADE - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DECORRENTE DO BENEFÍCIO DO 

CONSUMO -CONFIGURADO - OBRIGAÇAO DO CONSUMIDOR 

CONSERVAR O RELÓGICO DE MEDIÇAO DE ENERGIA - RECONVENÇAO 

PARA COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -EMISSÃO DE 

FATURAS COMPLEMENTARES REFERENTES ÀS DIFERENÇAS APURADAS 

EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO - 

AUSÊNCIA DE ERRO NA COBRANÇA - OBRIGAÇÃO DOS USUÁRIOS DE 

PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.” (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 834155-1 - Castro -Rel.: Benjamim 

Acacio de Moura e Costa - Unânime - - J. 20.02.2013) Portanto, é devida a 

recuperação de consumo, ainda que não tenha ocorrido fraude no 

medidor, uma vez que o consumidor foi beneficiado pela medição a menor. 

O que não pode ocorrer é o corte de energia em razão do eventual 

inadimplemento dos valores apurados pela concessionária de energia por 

tratar-se de débitos pretéritos. “APELAÇÃO COM REVISÃO PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO 

INCONTROVERSA DÍVIDA EXIGÍVEL. Demonstração, pela concessionária, 

da existência de adulteração no relógio medidor instalado no imóvel da 

consumidora. Responsabilidade autora pelo pagamento do respectivo 

consumo. Débito exigível. Observância às disposições regulamentares a 

respeito do cálculo da dívida. DÉBITOS PRETÉRITOS CORTE NO 

FORNECIMENTO DANOS MORAIS. O corte de energia elétrica, utilizado 

pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de 

tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois 

existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Danos morais 

devidos. Importância corretamente fixada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  04157654920098260577  SP 

0415765-49.2009.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2014) Sendo assim, tenho que assiste razão a parte 

Autora apenas no que tange a impossibilidade da interrupção do 

fornecimento de energia em razão dos débitos litigados. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, apenas para impedir a 

Requerida de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica em razão 

dos débitos referente à recuperação de consumo de energia elétrica na 

unidade consumidora do autor. Deixo de condenar a parte reclamada ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios em face do disposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º, da CNGC. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se, note-se, baixe-se e arquive-se, 

não havendo requerimento para cumprimento da sentença. P. R. I. C 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006031-37.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSSON QUIRINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ARTUR DE LIMA OAB - MT26559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006031-37.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ANDERSSON QUIRINO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 
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Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e os 

fatos relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada aos 

autos, prescindindo da produção de outras provas. Afasto a preliminar 

pela falta de interesse de agir, tendo em vista que, em regra, o 

esgotamento da vida administrativa não é requisito para a propositura de 

ação judicial. Além disso, a requerida apresentou contestação de mérito 

sendo possível aferir sua resistência ao pedido da parte autora. Além 

disso, os documentos que instruem o pedido inicial são suficientes para 

que a parte requerida apresente defesa, tanto que apresentou 

contestação e trouxe documentos a elucidar os fatos. Com efeito, embora 

a relação havida nos autos seja de consumo e, portanto, disciplinada pelo 

Código de Defesa do Consumido, não significa decisão automática e 

favorável a parte autora/consumidora na relação havida, sobretudo 

quando há documentos que devem ser analisados estritamente no caso. O 

reclamante alegou desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do 

seu nome no rol de inadimplentes no valor de R$ 88,94 (oitenta e oito reais 

e noventa e quatro centavos), sob o argumento de que não contratou os 

serviços da requerida, defendendo, portanto, a irregularidade do 

apontamento em seu nome. A requerida, por sua vez, defendeu a 

existência de relação jurídica entre as partes e coligou aos autos 

documentos que comprovam a contratação e a utilização dos serviços de 

telefonia móvel, consubstanciado nas faturas de cobranças e no 

demonstrativo de utilização dos serviços disponibilizados/liberados na 

respectiva linha telefônica (65) 99940-2124. Além disso, há informação 

nos autos que deve ser levada em consideração de que houve a 

realização de pagamentos de faturas geradas em razão da utilização dos 

serviços disponibilizados na linha telefônica (65) 99940-2124, 

circunstância incompatível com a fraude porque o estelionatário contrata 

em nome de terceiro de boa-fé, justamente com a intenção de não pagar 

pelo serviço. Portanto, além de demonstrar a existência de relação jurídica 

que o reclamante alegou desconhecer, demonstrou a reclamada que a 

parte autora encontra-se inadimplente com o pagamento das faturas das 

contas de telefonia, afastando a hipótese de fraude. O histórico da 

utilização do serviço demonstra, sem dúvida, a contratação do serviço, 

tendo a requerida atuado no exercício regular de direito legalmente 

reconhecido. Até porque há evidências de que o serviço foi utilizado de 

maneira substancial e por longo período de tempo, sem qualquer 

interferência externa. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a 

evidenciação de que as faturas de consumo dos serviços de telefonia 

móvel foram quitadas, por meio da exibição de recibos circunstanciados. 

Ressalte-se, como já mencionado, que nem se cogita a existência de 

fraude, pois o pagamento de faturas em razão da utilização de serviços 

de telefonia móvel é incompatível com a fraude, já que o estelionatário 

contrata em nome de terceiro justamente para não pagar. De outro lado, o 

de histórico de serviços utilizados por muito tempo mediante a utilização 

dos serviços oferecidos na respectiva linha telefônica, afasta a hipótese 

de fraude. Importa destacar ainda que o nome do reclamante permaneceu 

no rol de inadimplentes por longo período, sem qualquer insurgência. 

Legítima, portanto, a atuação da reclamada inscrever as dívidas aludidas 

nos órgãos de proteção ao crédito. Ressalte-se ainda que de acordo com 

os documentos anexados aos autos, trata-se de consumidor devedor 

contumaz e que a aludida cobrança da empresa de telefonia é apenas 

uma de tantas outras devidas pelo autor na praça. Por outro lado, nos 

termos da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Inadimplentes a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. 

Nesse sentido, não pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, 

já que tal obrigação não era sua. Por arremate, há de se ressaltar ainda 

que em sede de impugnação à contestação o autor se ateve a fatos 

genéricos e não contestou os histórico anexado nos autos pela requerida, 

não tendo o reclamante se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 

373, inc. I, do CPC). Por fim, há de ser destacado que atualmente os 

serviços de telefonia móvel não se contrata apenas de maneira 

presencial, mas existem inúmeras formas de contratação, a exemplo de 

um simples chamado ou simples ligação seja do cliente ou da operadora 

que oferece o serviço. Se houver o aceite do consumidor, o contrato está 

efetivado a partir do momento da disponibilização do serviço. Além disso, 

o histórico de utilização do serviço trazido aos autos pela requerida não 

se trata de simples print de tele sistêmica; mas histórico real do serviço 

utilizado. Logo, não tendo havido prova da ausência de contratação do 

serviço de rigor a improcedência dos pedidos. Com efeito, há que ser 

reconhecido à parte autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou 

evidente que se utilizou do processo de maneira indevida, objetivando fim 

diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, 

inclusive, alterou a verdade dos fatos, questionando a existência da dívida 

e a inscrição do seu nome no cadastro de devedores, quando, na 

realidade, utilizou os serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida 

pela reclamada. Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil deve a parte ser 

condenada ao pagamento de multa (diante do dever de comportamento 

ético exigido das partes) equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em 

favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, 

consoante o disposto no artigo 81 do CPC e de honorários advocatícios de 

10% sobre o valor da causa. Por fim, uma vez que a reclamada atuou no 

exercício regular de direito ao incluir o nome do reclamante no cadastro de 

inadimplentes, de rigor a procedência do pedido contraposto ante o 

reconhecimento da dívida de R$ 88,94 (oitenta e oito reais e noventa e 

quatro centavos), sobre o qual incide correção monetária e juros de mora 

desde o inadimplemento. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

ANDERSON QUIRINO DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A., e julgo extinto o processo com análise do mérito nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto formulado por TELEFÔNICA BRASIL S/A em desfavor de 

ANDERSON QUIRINO DA SILVA, e condeno o reclamante ao pagamento de 

R$ 88,94 (oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos), sobre o qual 

incide correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos 

contados do vencimento da dívida. Além disso, condeno o autor ao 

pagamento de multa de 2% a título de litigância de má-fé, bem como 

honorários advocatícios de 10%, sobre o valor atualizado da causa, o que 

faço com fundamento no artigo 487, inc. I, do CPC. Sem condenação em 

custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). A isenção de custas e de honorários advocatícios nesta fase 

processual, não isenta a parte condenada nestes autos por litigância de 

má-fé. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

decisão à apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 14 de fevereiro de 2020. 

César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003988-30.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JOSENILDO MENDANHA DOS 

REIS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e 

os fatos relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada 

aos autos, prescindindo da produção de outras provas. Os documentos 

que instruem o pedido inicial são suficientes para que a parte requerida 

apresente defesa, tanto que apresentou contestação de mérito acerca 

dos fatos narrados pelo autor e trouxe documentos a elucidar os fatos. 

Com efeito, embora a relação havida nos autos seja de consumo e, 

portanto, disciplinada pelo Código de Defesa do Consumido, não significa 

decisão automática e favorável a parte autora/consumidora na relação 

havida, sobretudo quando há documentos que devem ser analisados 

estritamente no caso. O reclamante alegou desconhecer a origem da 

dívida objeto de inscrição do seu nome no rol de inadimplentes no valor de 

R$ 169,33 (cento e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), sob o 

argumento de que não contratou os serviços da requerida, defendendo, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 218 de 547



portanto, a irregularidade do apontamento em seu nome. A requerida, por 

sua vez, defendeu a existência de relação jurídica entre as partes e 

coligou aos autos documentos que comprovam a contratação e a 

utilização dos serviços de telefonia móvel, consubstanciado nas faturas 

de cobranças e no demonstrativo de utilização dos serviços 

disponibilizados/liberados na respectiva linha telefônica (92) 99168-6802. 

Além disso, há informação nos autos que deve ser levada em 

consideração de que houve a realização de pagamentos de faturas 

geradas em razão da utilização dos serviços disponibilizados na linha 

telefônica (65) 99168-6802, circunstância incompatível com a fraude 

porque o estelionatário contrata em nome de terceiro de boa-fé, 

justamente com a intenção de não pagar pelo serviço. Portanto, além de 

demonstrar a existência de relação jurídica que o reclamante alegou 

desconhecer, demonstrou a reclamada que a parte autora encontra-se 

inadimplente com o pagamento das faturas das contas de telefonia, 

afastando a hipótese de fraude. O histórico da utilização do serviço 

demonstra, sem dúvida, a contratação do serviço, tendo a requerida 

atuado no exercício regular de direito legalmente reconhecido. Até porque 

há evidências de que o serviço foi utilizado de maneira substancial e por 

longo período de tempo, sem qualquer interferência externa. Como é 

lógico, cabia a parte autora demonstrar a evidenciação de que as faturas 

de consumo dos serviços de telefonia móvel foram quitadas, por meio da 

exibição de recibos circunstanciados. Ressalte-se, como já mencionado, 

que nem se cogita a existência de fraude, pois o pagamento de faturas em 

razão da utilização de serviços de telefonia móvel é incompatível com a 

fraude, já que o estelionatário contrata em nome de terceiro justamente 

para não pagar. De outro lado, o de histórico de serviços utilizados por 

muito tempo mediante a utilização dos serviços oferecidos na respectiva 

linha telefônica, afasta a hipótese de fraude. Importa destacar ainda que o 

nome do reclamante permaneceu no rol de inadimplentes por longo 

período, sem qualquer insurgência. Legítima, portanto, a atuação da 

reclamada inscrever as dívidas aludidas nos órgãos de proteção ao 

crédito. Ressalte-se ainda que de acordo com os documentos anexados 

aos autos, trata-se de consumidor devedor contumaz e que a aludida 

cobrança da empresa de telefonia é apenas uma de tantas outras devidas 

pelo autor na praça. Por outro lado, nos termos da Súmula 359 do STJ, 

cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, não pode ser 

transferida tal responsabilidade a requerida, já que tal obrigação não era 

sua. Por arremate, há de se ressaltar ainda que em sede de impugnação à 

contestação o autor se ateve a fatos genéricos e não contestou os 

histórico anexado nos autos pela requerida, não tendo o reclamante se 

desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC). Por fim, 

há de ser destacado que atualmente os serviços de telefonia móvel não 

se contrata apenas de maneira presencial, mas existem inúmeras formas 

de contratação, a exemplo de um simples chamado ou simples ligação seja 

do cliente ou da operadora que oferece o serviço. Se houver o aceite do 

consumidor, o contrato está efetivado a partir do momento da 

disponibilização do serviço. Além disso, o histórico de utilização do 

serviço trazido aos autos pela requerida não se trata de simples print de 

tele sistêmica; mas histórico real do serviço utilizado. Logo, não tendo 

havido prova da ausência de contratação do serviço de rigor a 

improcedência dos pedidos. Com efeito, há que ser reconhecido à parte 

autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou 

do processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se 

espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a 

verdade dos fatos, questionando a existência da dívida e a inscrição do 

seu nome no cadastro de devedores, quando, na realidade, utilizou os 

serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida pela reclamada. 

Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 

do Código de Processo Civil deve a parte ser condenada ao pagamento de 

multa (diante do dever de comportamento ético exigido das partes) 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 

Por fim, uma vez que a reclamada atuou no exercício regular de direito ao 

incluir o nome do reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a 

procedência do pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 

169,33 (cento e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), sobre o 

qual incide correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

reclamação cível proposta por JOSENILDO MENDANHA DOS REIS em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., e julgo extinto o processo com 

análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado por 

TELEFÔNICA BRASIL S/A em desfavor de JOSENILDO MENDANHA DOS 

REIS, e condeno o reclamante ao pagamento de R$ 169,33 (cento e 

sessenta e nove reais e trinta e três centavos), sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos 

contados do vencimento da dívida. Além disso, condeno o autor ao 

pagamento de multa de 2% a título de litigância de má-fé, bem como 

honorários advocatícios de 10%, sobre o valor atualizado da causa, o que 

faço com fundamento no artigo 487, inc. I, do CPC. Sem condenação em 

custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). A isenção de custas e de honorários advocatícios nesta fase 

processual, não isenta a parte condenada nestes autos por litigância de 

má-fé. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

decisão à apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 14 de fevereiro de 2020. 

César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito
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Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Apenas para situar a questão, a parte 

Requerente ajuizou ação de repetição de indébito c/c indenização por 

danos materiais e morais, alegando que contratou os serviços de telefonia 

móvel da Reclamada por R$49,99, no entanto, recebeu faturas no valor de 

R$64,99. Pugna então pela Restituição dos valores cobrados 

indevidamente e, ainda, indenização por danos morais, em razão do 

descaso da Reclamada. A requerida em sede de contestação aduz a 

inexistência de ato ilícito, regularidade do débito contratado bem como a 

inexistência de danos morais. De início, rejeito a preliminar de indevida 

concessão de gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração 

de hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a parte 

goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi 

feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. Passo a análise do mérito. Consoante já anotada, cabe apenas 

salientar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º; artigo 6º, VI e artigo 29, todos do CDC, e 

ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil 

daquele que provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, 

parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. Assim, para 

configurar a responsabilidade civil da requerida, responsabilidade essa 

que é objetiva ou sem culpa, mister se faz a observância de certos 

requisitos. Portanto, antes mesmo de descer às minúcias do caso 

concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da indenização por 

dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais sejam, a 

existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a existência de 

um dano causado a outrem e, por fim, a relação de causalidade entre esse 

dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, quanto ao requisito culpa, 

no caso dos autos, sua análise é prescindível já que se está tratando de 

“responsabilidade objetiva”, bastando a prova do evento danoso e o nexo 
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causal para que se afigure o dever de indenizar, conforme orientação de 

SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou 

dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde 

que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima 

e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido 

ou não culposamente”.[1] (negritou-se) Da análise dos autos, verifico que 

o Autor entabulou contrato de serviços de telefonia móvel com a 

Reclamada. Ocorre que recebeu cobranças de valor superior do 

contratado. Pois bem. Analisando os fatos apresentados, tenho que 

assiste razão em parte ao peticionário. Restou claro que o Requerente 

contratou os serviços da Requerida pelo valor de R$49,99 e, nos meses 

de maio/2019; junho/2019; julho/2019 e agosto/2019 vieram com o valor de 

R$64,99. Portanto entendo como devida a restituição em dobro dos 

valores cobrados e pagos indevidamente pelo Autor. Atualmente a gama 

de opções e a competitividade acirrada no mercado de telefonia móvel não 

justificam o consumidor continuar refém de um serviço que não funciona 

junto a uma determinada operadora. Nesse sentido, reporto-me a 

portabilidade numérica, que permite ao consumidor trocar de operadora 

sem necessitar substituir seu número antigo, o que evita uma série de 

intempéries que poderiam justificar a vinculação a uma prestadora de 

serviço. Assim, tenho que o Autor não comprovou os fatos constitutivos 

de seu direito com relação ao dano moral, nos termos do art. 373, I, do 

CPC. Ademais, a falha na prestação do serviço de telefonia ou 

insatisfação do consumidor, não é capaz de gerar o dever indenizatório, 

ao passo que diante da falha na prestação de serviços a Requerente 

poderia escolher outra dentre as diversas operadoras do mercado. Nesta 

esteira, tenho que o fato relatado não causa direito à indenização por 

danos morais. Nesse sentido: Ementa: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. INCLUSÃO NAS 

FATURAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SENTENÇA QUE 

CONDENA À RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. 

INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS (ART. 82, § 5º, DA LEI 9.099/95). Não deve o Poder 

Judiciário banalizar o instituto do dano moral, de sorte a vê-lo em todas e 

quaisquer intempéries do cotidiano, como se viver fosse tão só um 

constante estado de graça desprovido de provações modeladoras do 

caráter humano, de tal sorte que a imposição de obrigação reparatória 

merece ser reservada para aquelas situações onde uma verdadeira 

violação do direito implique de fato em ofensa a um dos efetivos direitos da 

personalidade, os quais a Constituição Federal tão bem exemplifica ao se 

referir a valores como a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem. 

(TJ-SC - Recurso Inominado RI 03092716120178240020 Criciúma 

0309271-61.2017.8.24.0020 (TJ-SC) Data de publicação: 18/09/2018) 

Ementa: APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. COBRANÇAS 

INDEVIDAS DE TARIFAS E SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. MULTA DE 

FIDELIZAÇÃO. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

MEROS ABORRECIMENTOS. Recai sobre a prestadora de serviço 

comprovar o acerto da cobrança de tarifas dirigida ao consumidor, 

conforme decorrência da teoria da carga dinâmica do ônus da prova, uma 

vez que a concessionária é a titular dos meios materiais de produção 

probatória. O defeito na prestação do serviço não resulta na obrigação de 

indenizar, pois não basta a constatação da culpa do agente e do nexo de 

causalidade, sendo imprescindível também que dos autos emane o terceiro 

elemento embasador, qual seja, o dano. (TJ-MG - Apelação Cível AC 

10720150023615001 MG (TJ-MG) Jurisprudência•Data de publicação: 

25/08/2017) Assim, os requisitos exigidos para a configuração da 

responsabilidade civil e do dever de indenizar não encontram ressonância 

nos autos, sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido de 

condenação da parte ré a pagar reparação por danos morais. Sendo 

assim, DECIDO “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos 

inicial, para CONDENAR a Requerida a restituir os valores cobrados 

indevidamente no importe de R$60,00, acrescido de correção monetária, 

pelo INPC, desde o desembolso e juros legais de 1% ao mês a contar da 

citação da parte requerida, momento da constituição em mora da 

devedora, declaro o processo EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Interposto recurso inominado, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, §4º, da CNGC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o 

projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003597-75.2019.8.11.0045. REQUERENTE: VALDINEY CAPISTRANO DA 

ROSA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. DECIDO. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que os elementos 

constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 

Considerando que a justiça gratuita é direito constitucional, previsto no art. 

5º, inc. LXXIV da CF/88, tem-se que o benefício da assistência judiciária 

gratuita pode ser requerido por qualquer das partes, a qualquer tempo, 

mediante simples declaração de pobreza, sendo apenas possível o 

indeferimento ou a revogação do benefício, em havendo prova robusta de 

suficiência de recursos. Ressalte-se que não se exige estado de pobreza 

extremada para a concessão do benefício de gratuidade da justiça, mas 

sim a ausência para suportar os encargos inerentes à lide. Ademais, na 

forma do disposto no artigo 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 

Destaca-se, no entanto, que se trata de presunção relativa, que pode ser 

afastada, mediante prova a ser produzida pela parte contrária. Por outro 

lado, os requeridos não apresentaram provas aptas a afastar a 

presunção de hipossuficiência econômica atual da parte autora, não se 

desincumbindo desse ônus que lhes competia. Entretanto, como nesta 

fase processual há isenção de custas, o pedido da parte autora quanto à 

gratuidade de justiça será analisado, eventualmente, se houver 

interposição de recurso da sentença. No mérito, a controvérsia instaurada 

nos autos, em suma, envolve a possibilidade ou não de o adicional noturno 

incorporar-se ou não à base de cálculos da previdência do funcionário. 

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 

(RE) 593068 com repercussão geral reconhecida, decidiu: “Não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços 

extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”. Assim, o 

STF já decidiu em outras ocasiões: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS 

HORAS E O TERÇO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Esta 

Corte fixou entendimento no sentido que somente as parcelas 

incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência da contribuição 

previdenciária. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (AI 727958 

AgR, Relator (a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 

16/12/2008, DJe- 26-02-2009). Não se pode olvidar que os descontos 

previdenciários devem guardar estrita relação com o valor do benefício 

que o contribuinte irá receber por ocasião da aposentadoria. Vale dizer: 

as verbas utilizadas na base de cálculo do valor mensal da contribuição 

previdenciária devem ser as mesmas utilizadas na base de cálculo do 

valor do benefício previdenciário a ser concedido ao servidor. Por essa 

razão, as verbas de caráter temporário e indenizatório devem realmente 
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ser excluídas do referido cálculo. A Constituição Federal estabelece que 

os ganhos habituais do trabalhador, a qualquer título, serão incorporados 

para fim de contribuição previdenciária e consequente repercussão no 

benefício previdenciário, consoante art. 201, § 11, que assim dispõe: Art. 

201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: (...) § 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão 

incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e 

consequente repercussão em benefícios, nos casos e forma da lei.” 

Sendo assim, se o servidor inativo não usufrui de verbas relativas ao 

terço constitucional de férias, não é razoável admitir que enquanto em 

atividade sofra os descontos previdenciários incidentes sobre tais verbas, 

sob pena de ofensa a preceito constitucional. A exação de contribuição 

previdenciária que recai sobre terço constitucional de férias não repercute 

em benefício previdenciário algum. Logo, tendo a comprovação de que os 

descontos previdenciários na remuneração da parte autora recaíram 

também sobre o adicional noturno deverá ser restituído, na forma simples, 

tendo em vista que não ficou configurado nos autos a má-fé do requerido 

na realização dos descontos. A correção monetária deve ser calculada 

segundo o IPCA/IBGE, em virtude do posicionamento firmado pelo Supremo 

Tribunal Federal, a partir do vencimento de cada prestação. Os juros de 

mora, por sua vez, são devidos a partir da citação, segundo os 

percentuais e índices aplicados à caderneta de poupança. Deve ser 

observada a regra instituída pelo art. 1º da Lei n. 12.703/12, na forma do 

artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei n. 

11.960/90, tudo nos exatos termos definidos nas teses firmadas no Tema 

905, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e pelo Supremo Tribunal 

Federal, no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, Tema 810 (j. 

20.09.2017). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na presente ação de cobrança proposta em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – 

MTPREV, para: (i) declarar a ilegalidade dos descontos previdenciários 

sobre o adicional noturno da remuneração da parte autora, bem como de 

outas verbas transitórias/não habitual percebidas pelo servidor; (ii) tornar 

definitiva a tutela provisória concedida nos autos; e (iii) condenar os 

requeridos promoverem o ressarcimento dos descontos previdenciários 

indevidos realizados no adicional noturno e insalubridade do servidor, cuja 

restituição deverá ocorrer na forma simples, sendo que o valor corrigido a 

ser restituído será objeto de apuração na fase de execução mediante a 

juntada de planilha de simples cálculos, observando, todavia, os 

parâmetros de correção monetária e juros de mora aqui fixados. A 

correção monetária deve ser calculada segundo o IPCA/IBGE, em virtude 

do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir do 

vencimento de cada prestação. Os juros de mora, por sua vez, são 

devidos a partir da citação, segundo os percentuais e índices aplicados à 

caderneta de poupança. Deve ser observada a regra instituída pelo art. 1º 

da Lei n. 12.703/12, na forma do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960/90, tudo nos exatos termos 

definidos nas teses firmadas no Tema 905, no âmbito do Superior Tribunal 

de Justiça, e pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 

870.947/SE, Tema 810 (j. 20.09.2017). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado e não havendo manifestação das partes, certifique-se e 

arquive-se mediante baixa e cautelas de praxe. Encaminho o projeto de 

sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005490-04.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARTINHO DA SILVA 

REQUERIDO: ELETROLUCAS LTDA - EPP Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito comporta julgamento 

antecipado, consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 do Código 

de Processo Civil, uma vez que a requerida, citada, deixou de comparecer 

à audiência de conciliação e não apresentou defesa, incidindo, dessa 

forma, os efeitos da revelia na forma do artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Além 

disso, não houve requerimento por parte da requerida quanto à produção 

de provas (art. 349 do CPC). Com efeito, em se tratando de ação versando 

sobre direito patrimonial, e por inexistentes quaisquer das exceções 

previstas no art. 345, do CPC, tenho como verdadeiras as alegações da 

parte autora, haja vista não vislumbrar indícios que possam contrariar o 

que foi afirmado na peça inaugural, o que faço com fundamento no art. 

344 do Código de Processo Civil. Além disso, a prova documental 

carreada ao caderno processual, em especial, os documentos que 

acompanham o pedido do autor, ampara sobremaneira a pretensão 

deduzida na peça inicial pelo reclamante. Dessa forma, impõe-se a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos 

narrados na exordial. Forçoso, concluir, portanto, que a requerida prestou 

serviço defeituoso ao autor impossibilitando-lhe de consertar o 

equipamento de solda deixado nas dependências da reclamada, e mesmo 

tendo lá permanecido por mais de sessenta dias, não foi consertado, 

tampouco devolvido ao consumidor. Cumpre ressaltar, ainda, que, no caso 

dos autos, a relação entre as partes é de consumo, porquanto o autor e 

requeridas enquadram-se, respectivamente, nos conceitos estabelecidos 

pelos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Além do 

Código de Defesa do Consumidor, aplica-se, no caso, a Teoria da 

Atividade, adotada pelo atual Código Civil. De fato, por ser fornecedora de 

serviços, a responsabilidade da requerida, no caso vertente, nos termos 

dos artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, e também pelo 

risco da atividade, previsto pelo parágrafo único do artigo 927 do Código 

Civil. Ressalte-se ainda que não foi produzida prova pela requerida da 

presença de qualquer excludente de sua responsabilidade. Vale repisar, 

neste ponto, que, para tanto, seria necessária prova de culpa exclusiva 

da vítima, inexistente nos autos. Sendo assim, tendo em vista que por 

culpa da requerida o autor não conseguiu retirar seu equipamento de 

solda das dependências físicas da requerida, o autor deve ser indenizado 

pelo valor do equipamento, bem como pelos danos morais suportados. De 

outro lado, a falha na prestação do serviço causou ao autor aflição, 

angústia, irritação e sensação de impotência tudo causado pelo serviço 

defeituoso prestado pela requerida, impedindo ao reclamante lograr êxito 

no conserto de seu equipamento de solda ou retirá-lo conforme nas 

mesmas condições que foi entrega à reclamada. Acerca da fixação do 

quantum deve ser observado, de um lado, a extensão do dano, a 

capacidade econômica das partes e o grau de culpabilidade do agente e, 

de outro, a função pedagógica da indenização. No caso em análise, deve 

ser levado em consideração as circunstâncias apresentadas, pois o valor 

não deve refletir enriquecimento indevido de quem pede, nem tão ínfimo a 

ponto de ser considerado insignificante como desestímulo à requerida. 

Assim, fixo a indenização em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pois 

trata-se de valor que não se mostra elevado e está de acordo com o 

parâmetro de outras ações já analisadas nesta Comarca. Ressalto, por 

fim, que de acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de 

Justiça a fixação de indenização por dano moral inferior ao valor 

pretendido pela parte não implica sucumbência recíproca. III. Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na 

reclamação cível proposta por MARTINHO DA SILVA em desfavor de 

ELETROLUCAS LTDA., para: (i) CONDENAR a requerida ao pagamento de 

R$ 200,00 (duzentos reais), a título de ressarcimento do equipamento de 

solda deixado nas dependências da reclamada, sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

ambos contados da citação; e (ii) CONDENAR a requerida ao pagamento 

de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de compensação por 

danos morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros moratórios 

de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação. Consequentemente, julgo 

o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do 

trânsito em julgado desta sentença, em não havendo pagamento 

voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, 
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nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 17 de fevereiro de 2020. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005668-50.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO VERDE 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005668-50.2019.8.11.0045. REQUERENTE: DA SILVA COMERCIO DE 

PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO VERDE Vistos. I.Relatório. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito comporta 

julgamento no estado no qual se encontra, consoante disposição dos 

artigos 355, inc. II e 344 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a 

parte requerida, citada, não compareceu à sessão de conciliação, razão 

pela qual decreto-lhe a revelia na forma do artigo 20 da Lei n. 9.099/95. 

Além disso, não houve requerimento por parte da reclamada quanto à 

produção de provas (art. 349 do CPC). Com efeito, em se tratando de ação 

versando sobre direito patrimonial, e por inexistentes quaisquer das 

exceções previstas no art. 345, do CPC, tenho como verdadeiras as 

alegações da parte autora, haja vista não vislumbrar indícios que possam 

contrariar o que foi afirmado na peça inaugural, o que faço com 

fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil. Além disso, como já 

analisado, a prova documental carreada ao caderno processual ampara 

sobremaneira a pretensão deduzida na peça inicial pela reclamante, 

somando-se à aceitação tácita da requerida com os pedidos da parte 

autora. O processo comporta julgamento antecipado, haja vista a 

prescinde da produção de provas em audiência e a concordância tácita da 

requerida com o pedido inicial. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na ação de cobrança proposta por 

DA SILVA COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME em desfavor 

de ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS DO RIO 

VERDE, e condeno a requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.979,08 

(mil, novecentos e setenta e nove reais e oito centavos), sobre qual incide 

correção monetária desde a data de propositura da ação (os cálculos 

estão atualizados até a data do ajuizamento da ação), aplicando-se o 

INPC/IBGE; acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 

desde a citação, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não efetuado o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 523 do CPC), incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito atualizado até o efetivo 

pagamento. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 17 de fevereiro de 

2019. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001226-12.2017.8.11.0045. INTERESSADO: JOSE LOURENCO DA SILVA 

JUNIOR, JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME REQUERIDO: 

EDEMILSON DE SOUZA ALMEIDA Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da 

Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. A teor do artigo 313 do Código 

de Processo Civil, por convenção das partes, o Juiz, tão somente, 

declarará suspensa a ação durante o prazo concedido pelo credor, não 

podendo ultrapassar o limite de 6 (seis) meses (§ 4º do mesmo dispositivo 

legal), para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. No âmbito 

do Juizado Especial, vale dizer, não é aconselhável a suspensão do feito, 

devido aos princípios normativos, tais como a celeridade, simplicidade e 

economia processual conforme exigência do art. 2º da Lei 9.099/95. 

Nessa vereda, observa-se que as partes postulam a homologação do 

acordo extrajudicial juntado em Id. 29160143 que, por sua vez, indica que 

em caso de descumprimento a ação prosseguirá nos termos do pactuado, 

pelo valor constante do acordo e demais cominações pactuadas. Todavia, 

a homologação do acordo em questão, nos termos do artigo 487, III do 

CPC, não trará prejuízo às partes. Isso porque, nos termos do art. 515, III, 

do CPC, constitui título executivo judicial “a decisão homologatória de 

autocomposição extrajudicial de qualquer natureza”. Com o acordo 

homologado, a ação de conhecimento transmuda-se para título judicial, 

com as consequências pertinentes constante da transação em referência 

e, o descumprimento do acordo homologado judicialmente faz ressurgir a 

demanda executiva, mas agora pelo título executivo judicial. Ademais, 

propalada extinção da ação em nada altera o questionamento, já que 

prossegue a ação pelo novo título, agora judicial. O processo poderá ser 

desarquivado, a qualquer tempo, caso ocorra o descumprimento do 

acordo. Não há fundamento para manter suspenso o processo até o 

cumprimento do acordo, que no caso, representaria longos trinta e sete 

meses, criando uma situação de pendência nos relatórios do CNJ. Sendo 

assim, indefiro o pedido de suspensão do processo. No mais, HOMOLOGO 

por sentença, para que produza seus regulares efeitos, o acordo a que 

chegaram as partes, JULGANDO EXTINTA a presente ação, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, "b", do Código de 

Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos 

e dando-se as baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004886-43.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEDROZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004886-43.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA PEDROZA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 

EPP Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). 

FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos, verifico que as partes 

entabularam acordo livremente e requerem a homologação em Id. 

29118704. Destarte, como as partes apresentam ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 
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imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes em Id. 29118704, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, declaro 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos definitivamente. 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002657-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002657-81.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 37.734,36 ESPÉCIE: []

->CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) POLO ATIVO: 

ANTONIO NUNES LEITE POLO PASSIVO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Impulsiono os autos para intimar o polo ativo, para no 

prazo legal, se manifestar, quanto a petição de ID 27771306.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003709-44.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE PAULA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003709-44.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 19.098,26 ESPÉCIE: 

[Execução Previdenciária]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: MARIA APARECIDA DE PAULA SILVA POLO PASSIVO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Impulsiono os presentes autos em 

atenção a determinação da Resolução CJF-RES 2017/00458, nos termos 

do Art. 11, intimando as partes para manifestação do inteiro teor do ofício 

requisitório expedido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005665-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

T. W. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA FERREIRA RODRIGUES OAB - GO41134 (ADVOGADO(A))

HELAINE FERREIRA ARANTES OAB - GO26268 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. N. D. M. G. -. C. D. T. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

WENDELL DOS SANTOS BARROS OAB - MT26442/O (ADVOGADO(A))

DEBORA ALINE PINHEIRO OAB - MT25641/O (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005665-95.2019.8.11.0045. AUTOR(A): 

T. W. A. REU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO VISTOS. Com fulcro no art. 1.026, § 1º do CPC, 

SUSPENDO a decisão de Id n.º 28375929, no tocante à regularidade da 

clínica que disponibiliza o tratamento prescrito ao autor. Intime-se o 

embargado para se manifestar acerca dos embargos opostos, no prazo 

de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá o embargado juntar aos autos 

documentos que demonstrem a regularidade da clínica para oferecer 

integralmente, o tratamento que lhe fora prescrito (psicoterapia pelo 

método ABA, terapia fonoaudiológica, terapia ocupacional com integração 

sensorial, terapia intensiva pelo método Treini, equoterapia, musicoterapia, 

hidroterapia e professor de apoio), visto que o contrato social da referida 

clínica possui tão somente, como objeto, a prestação de serviços de 

fisioterapia (Id n.º 28834859) e a DRF – CREFITO juntado no Id n.º 

28834857, indica apenas o desempenho de atividades ligadas ao exercício 

profissional da fisioterapia, nada mencionando quanto às demais terapias. 

Ainda, diga acerca da impugnação da operadora no tocante aos 

orçamentos apresentados. Sem prejuízo, desde vislumbrando a 

possibilidade de conciliação das partes, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO para o dia 11 de março de 2020, às 15h. Intimem-se as 

partes para comparecerem ao ato designado, através de seus 

respectivos advogados. Consigno que a conciliação será realizada na 

sala de audiência desta Vara. Ciência ao Ministério Público da audiência, 

haja vista o interesse de menor no presente feito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 10 de fevereiro de 

2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005594-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA BARBOZA FERNEDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE ABREU (EXECUTADO)

ICO MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005594-93.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: 

KEILA BARBOZA FERNEDA EXECUTADO: FLAVIO DE ABREU, ICO 

MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI - ME VISTOS. Recebo o Cumprimento de 

Sentença. Cumpra-se o que estabelece o art. 1.043, da CNGC: “Quando o 

cumprimento da sentença se processar nos termos do artigo 523, do CPC, 

não estará sujeito à cobrança de custas”. Em seguida, intime-se a parte 

devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido de custas, consignando, que caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1º). Cálculo apresentado 

no ID n.º 25951407-p. 04. Certificado o não pagamento do devido no prazo 

assinalado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens 

quanto bastem para pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º). 

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o 

devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Estatuto Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios 

no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. No mais, certifique-se 

a Sra. Gestora, nos autos físicos originários, o número do presente 

cumprimento de sentença e sua forma de tramitação. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001159-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA SOARES CABRAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

FLORI LUIZ BINOTTI (AUTORIDADE COATORA)

IVANILDE ALVES BORBA RIGO (AUTORIDADE COATORA)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1001159-13.2018.8.11.0045 MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR IMPETRANTE: SUZANA SOARES 

CABRAL IMPETRADA: PREFEITO MUNICIPAL, Sr. FLORI LUIZ BINOTTI e da 

PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINARORA DO CONCURSO, Sra. 

IVANILDE ALVES BORBA RIGO. VISTOS, ETC. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR INALDITA ALTERA PARS, tendo as 

partes acima indicadas. Aduz a Impetrante, que prestou concurso público 

n.º 001/2013 promovido pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde do Estado 

de Mato Grosso, obtendo a aprovação em 133ª colocação para o cargo de 

Professora de Pedagogia (ID nº 12425116- p.01), o qual foi homologado no 

dia 07 de abril de 2014, pela autoridade coatora (ID nº 12425057 - p. 01), 

prorrogado por igual período (ID n° 12425071 - p. 01). Relata, que fora 

realizado os seguintes processos seletivos após a homologação do 

concurso que fora aprovada, a saber: Processo Seletivo Simplificado nº 

003/2014, com 08 (oito) vagas; Processo Seletivo Simplificado nº 

002/2015, com 01 (uma) vaga; Processo Seletivo Simplificado nº 

003/2015, com vagas para cadastro de reserva; Processo Seletivo 

Simplificado nº 002/2016, com vagas para cadastro de reserva; Processo 

Seletivo Simplificado nº 001/2017, com vagas para cadastro de reserva; 

Processo Seletivo Simplificado nº 003/2017, com vagas para cadastro de 

reserva. Aduz ainda, que a contratação temporária, com posterior 

convocação, para o mesmo o cargo em que a impetrante fora classificada 

no Concurso 001/2013, por meio dos Processos Seletivos indicados, 

pretere a ordem classificatória do referido certame visando preenchimento 

de vagas ou a título de cadastro reserva, uma vez que tais contratações 

fogem ao caráter de excepcional, pontuando ainda, que a prática vem 

sendo constantemente reiterada, o que facilmente evidencia a 

necessidade permanente desses profissionais. Informa também, que a 

própria impetrante presta serviços para a Prefeitura, ocupando o cargo de 

professora de pedagogia, com jornada de 30 (trinta) horas, por meio de 

contratos em caráter “excepcionais”, originados dos processos seletivos 

simplificados dos anos de 2016, 2017 e 2018. Por fim, pugnou em sede 

liminar, para que seja determinado que as Impetradas realizem a imediata 

convocação e nomeação da impetrante para integrar o quadro permanente 

da Administração Pública Municipal, tendo em vista sua aprovação no 

concurso 001/2013. Com a inicial anexou documentos. O pedido liminar 

fora inicialmente indeferido, consignada a possibilidade de apreciação 

após a prestação de informações pela parte impetrada, conforme decisão 

de ID n° 12452701. A impetrante pugnou pela reconsideração da decisão 

de ID n° 12452701, em relação ao pedido liminar, conforme manifestação 

anexa no ID n° 12528287. Apresentou documentos. Citada, a autoridade 

coatora prestou informações (ID n° 12599601), expondo que as 

contratações realizadas objetivou atender uma necessidade temporária da 

administração, para vagas temporárias oriundas do afastamento 

momentâneo de servidores efetivos, não havendo assim, cargos em 

vacância definitiva para preenchimento. Ao fim, requereu a denegação da 

segurança pleiteada sob o argumento de que o ato praticado pela 

Administração Pública não se caracterizam como ilegal ou abusivo. Juntou 

documentos. A impetrante se manifestou no ID n° 12625015, requerendo a 

análise, bem como o deferimento da liminar, pontuando que a parte 

impetrada não trouxe nenhuma questão fático probatória aos autos para 

comprovar que as contrações referente aos processos seletivos 

simplificados foram efetuadas para atender as necessidades temporárias 

de excepcional interesse público. No ID n° 12711150 e 12727640, as 

impetradas apresentaram respectivamente, documentos para 

regularização da representação processual e contratos de serviço 

temporário. O impetrado Flori Luiz Binotti requereu a sua exclusão da 

demanda no ID n° 13000014, ao argumento que a manutenção da Pessoa 

Física como parte passiva em sede de mandado de segurança, fere o 

ordenamento pátrio, pugnando que figure exclusivamente como impetrado 

o Prefeito de Lucas do Rio Verde/MT. Apresentou documentos. A 

impetrante informou (ID n° 14042022) a exoneração de servidora efetiva, 

pontuando que fora nomeada candidata aprovada no Processo Seletivo 

Simplificado n° 003/2017, para preenchimento do cargo, reiterou o pedido 

de concessão da liminar e, apresentação da relação completa dos 

candidatos aprovados no concurso 001/2013, bem como a relação 

daqueles que foram contratados em caráter temporário após a 

homologação do referido concurso. Anexou documentos. O Ministério 

Público manifestou-se (ID n° 13146422) opinando pela concessão da 

segurança e, procedência dos pedidos. Os autos vieram-me conclusos. É 

o relato. Fundamento. Decido. Como dito, cuida-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR INALDITA ALTERA PARS, tendo as 

partes acima indicadas. Inicialmente, verifica-se no ID n° 13000014, que o 

impetrado Flori Luiz Binotti requereu a sua exclusão da demanda no ID n° 

13000014, ao argumento que a manutenção da Pessoa Física como parte 

passiva em sede de mandado de segurança, fere o ordenamento pátrio, 

pugnando que figure exclusivamente como impetrado o Prefeito de Lucas 

do Rio Verde/MT. Pois bem. Sobre a legitimidade passiva o art. 6º da Lei 

12.016/2009 estabelece: “Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher 

os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 

(duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na 

segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que 

esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.” 

(destaquei) Acerca da autoridade coatora, cumpre trazer a preciosa lição 

de Hely Lopes Meirelles, que assim dispõe em sua obra: “É autoridade 

coatora, para os efeitos da lei, a pessoa que ordena ou omite a prática do 

ato impugnado e o superior que baixa normas gerais para sua execução. 

Não há confundir, entretanto, o simples executor material do ato com a 

autoridade por ele responsável. Coator é a autoridade superior que pratica 

ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato 

impugnado e responde pelas suas consequências administrativas; 

executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever 

hierárquico, sem se responsabilizar por ela. Por exemplo, numa imposição 

fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o 

Ministro ou o Secretário da Fazenda que expede instruções gerais para 

arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o 

contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que 

arrecada o tributo e impõe as sanções fiscais respectivas, usando do seu 

poder de decisão”.(Destaquei). MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de 

Segurança e Ações Constitucionais. 34ª edição. São Paulo: Malheiros, 

2012, p. 71. Desvenda-se a conceituação jurídica da autoridade coatora a 

partir do texto legal estabelecido pelo art. 1º, § 1º, da Lei 12.016/2009, ao 

qualificar como autoridade os representantes ou órgãos de partidos 

políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os 

dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de 

atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas 

atribuições. Como se pode depreender, a própria legislação já aponta a 

expressão representantes, concluindo-se que a chamada autoridade 

coatora de regra não atua em nome próprio, mas na qualidade de 

organismo intelectual da pessoa jurídica, como chamado doutrinariamente, 

constituindo-se no próprio Estado em concreta atuação. Destarte, a 

determinação jurídica da autoridade coatora depara-se com a dicotomia 

entre pessoa física e pessoa jurídica. Nota-se, destarte, que a autoridade 

coatora consubstancia-se na pessoa física representante do ente público 

ou com delegação de função pública, que pratica o ato dito abusivo e 

lesivo a um direito líquido e certo do impetrante. Nesse sentido, cotejo o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PÚBLICO. 

EQUÍVOCO NA ELEIÇÃO DAS AUTORIDADES COATORAS. A autoridade 

coatora consubstancia-se na pessoa física representante do ente público 

ou com delegação de função pública, que pratica o ato dito abusivo e 

lesivo a um direito líquido e certo do impetrante. In casu, o impetrante 

elegeu a pessoa jurídica como autoridade coatora, não podendo ser 

mantida a tramitação do mandamus por absoluta ausência de indicação da 

autoridade, sinalando-se ter sido oportunizada a correção, procedendo o 
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recorrente na incompreensível postulação de adição de outra pessoa 

jurídica no polo passivo. Agravante que insistiu na eleição equivocada das 

autoridades coatoras, observando-se que autoridade alguma restou 

apontada. Oportunizada a correção do polo passivo, requereu a adição de 

segunda pessoa jurídica a qual, de clareza solar, não pode figurar como 

impetrada. Extinção, de ofício, do mandamus. DE OFÍCIO, EXTINTO O 

MANDADO DE SEGURANÇA, POR DECISÃO MONOCRÁTICA.” Agravo de 

Instrumento, Nº 70075120378, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 13-10-2017. Posto 

isso, defiro o pedido e determino a exclusão do nome do impetrado Flori 

Luiz Binotti da demanda, bem como da Prefeitura Municipal de Lucas do 

Rio Verde, e ainda, da Presidente da Comissão Examinadora do Concurso, 

Sra Ivanilde Alves B. Rigo, esta última, em razão da sua ilegitimidade 

passiva, considerando que o concurso público foi homologado no ano de 

2014 (ID. 12425057), de modo que esta não possui qualquer ingerência 

sobre o ato impugnado, devendo, portanto, constar no polo passivo da 

demanda, como autoridade coatora somente o "Prefeito Municipal de 

Lucas do Rio Verde". Passo à apreciação do mérito. A Carta Magna de 

1988, em seu artigo 5º, inciso LXIX, dispõe o seguinte acerca do mandado 

de segurança individual: “LXIX – conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público;” Por sua vez, extrai-se do artigo 1º da Lei n. 

12.016, de 07/08/2009, com vigência imediata à data da publicação: 

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. O 

direito líquido e certo é aquele que se mostra inequívoco, sem necessidade 

de dilação probatória, urgindo, para sua configuração, a comprovação dos 

pressupostos fáticos adequados à regra jurídica. A propósito do tema, 

alude Hely Lopes Meirelles: “[...] o direito invocado, para ser amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais.” A questão em julgamento relaciona-se com contratação de 

profissional por meio de Processos Seletivos Simplificados, durante a 

vigência de Concurso anterior regido pelo Edital n.º 001/2013, para mesma 

área de especialidade, bem como a respectiva nomeação de candidata 

aprovada para cargo oferecido por meio de concurso público. No caso 

vertente, verifica-se que a impetrante realmente se classificou na 133 

colocação para o Cargo 40 – Professor de Pedagogia (ID n° 12425116 – p. 

01), conforme Certame regido pelo Edital n.º 001/2013 – Prefeitura de 

Lucas do Rio Verde/MT, com validade de 02 (dois) anos a partir de sua 

homologação, prorrogável, 01 (uma) vez, por igual período, conforme 

dispõe seu item 20.1. (ID n° 12424922 – p.01), válido até 07.04.2018, 

conforme Decreto n° 3062/2016 (ID. n° 12425071). Apura-se dos autos, 

que ocorreu a contratação de profissionais para área de especialidade 

(professor de pedagogia) do cargo para o qual a impetrante fora 

classificada, conforme se vê dos Editais do Processo Seletivo 

Simplificado, em destaque os de nº 01/2014 (ID. n° 12425163); nº 

003/2014 (ID. n° 12425204); nº 02/2015 (ID. n° 12425299); nº 003/2015 

(ID. n° 12425344); nº 002/2016 (ID. n° 12425390); nº 001/2017 (ID. n° 

12425450); e nº 003/2017 (ID. n° 12425490). E ainda, os Contratos 

Administrativos de Serviço Temporário formados com a impetrante, em 

destaque, os registrados pelo n° 027/2015 (ID n° 12425138), n° 028/2016 

(ID n° 12467144) e n° 66/2017 (ID n° 12467144) com data fim para 

08.02.2017, aditado em 2018, conforme consta no documento de ID. nº 

12467138, estando a impetrante no aguardo de nomeação e posse, de 

concurso anteriormente homologado e prorrogada a vigência (ID n° 

12490516 – p. 01). Nota-se ainda, que a impetrante comprovou a 

convocação somente até a 112 colocação, classificada no certamente (ID 

nº 12425127 - p. 01), constando no feito, que foram contratadas pelo 

menos 41 candidatos aprovados em Processo Seletivo Simplificado, para 

exercício da função de professor de pedagogia (ID n° 12727656 e 

12727662), além dos os diversos editais de convocação de certames 

simplificados (ID n° 12427535 e ss.), sendo o derradeiro com data final 

para 18.02.2018 (ID. n° 12727662 – p. 21). Pois bem. A Constituição 

Federal/1988 instituiu que o acesso a cargo ou emprego público, de 

acordo com os requisitos da lei, será mediante concurso, sempre 

observados os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, 

ressalvada a nomeação a cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração, vejamos: “Art. 37. ("omissis"): II - a investidura 

em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

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

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

as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração; [...]” Contudo, pelo inciso IX do art. 37 da 

Constituição Federal, é possível a contratação por prazo determinado: “IX - 

a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.” 

Desta feita, embora ambos os processos (concurso e seletivo) sejam 

regidos por edital público, os candidatos façam inscrições e se submetam 

a provas e provas de títulos, dentre outras semelhanças, enquanto no 

concurso público o candidato aprovado é nomeado para provimento de 

cargo público, no processo seletivo, o candidato é contratado por tempo 

determinado. Assim, se por um lado, os nomeados em concurso público 

para exercício de cargo público são efetivos e se tornam estáveis, após 

03 anos de efetivo exercício, por outro, os servidores temporários, que 

exercem função pública, cujo vínculo com o Poder Público é de natureza 

jurídico-administrativa, podem ser dispensados pela própria Administração, 

tendo em vista o caráter precário de sua contratação. In casu, em que 

pese as contratações em caráter temporário efetuadas pelo Ente Publico, 

conforme alhures explanado, o que em tese, poderia caracterizar uma 

burla à ordem de classificação do certame em vigor – Edital 001/2013, não 

fora comprovada a existência de vacância de cargos efetivos para 

preenchimento e, para verificação da existência de vagas seria 

necessária a dilação probatória, o que é inviável na via estrita do writ. 

Outrossim, a Impetrante fora classificada na 133ª posição no certame em 

comento, existindo 21 (vinte e um) candidatos melhor classificados, que 

ainda não foram nomeados, de modo que sua nomeação ocasionaria a 

preterição desses candidatos, que não são partes nesses autos. Nesse 

sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça: ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. O 

mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a 

comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, 

mediante a chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nesta via, 

para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é 

necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a 

extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. 

Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao 

rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), fixou a orientação de que o 

surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o 

mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 

automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 

vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a 

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 

validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 3. 

No caso, o impetrante não comprovou nenhum desses requisitos, pois, 

conforme consignado no acórdão de origem, a situação foi corrigida pela 

revogação dos atos administrativos que caracterizaram o desvio de 

função de servidores designados para desempenhar a função de Oficial 

de Justiça Avaliador ad hoc. Ademais, o impetrante foi classificado na 6ª 

posição e existem outros candidatos melhor classificados que ainda não 

foram nomeados. Diante disso, sua nomeação ocasionaria a preterição 

desses candidatos, os quais não são parte nesses autos. 4. Recurso em 

mandado de segurança a que se nega provimento. RECURSO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 56.532 - PA (2018/0022396-5). RELATOR 

: MINISTRO OG FERNANDES. DJe 20/08/2018. Nesse sentido, cotejo a 

recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: 

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO 

EXCEDENTE - VIGÊNCIA DO CERTAME - NÃO COMPROVADA 

PRETERIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À 

NOMEAÇÃO. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido 

de reconhecer o direito à nomeação do candidato aprovado dentro do 

número de vagas previstas no edital e enquanto válido o concurso, 
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ressalvadas as situações excepcionalíssimas. O direito subjetivo à 

nomeação decorre da preterição na observância da ordem classificatória 

ou quando a Administração preterir, de maneira arbitrária e imotivada, os 

candidatos. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do 

número de vagas decorrerá de ato inequívoco da Administração Pública 

quanto à necessidade da contratação de servidores para o cargo em 

questão. O Poder Público possui a faculdade da escolha, dentro do prazo 

de vigência do concurso, do momento em que fará a nomeação do 

candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas no edital. V.v.: 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

CONCURSO PÚBLICO - APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL - SURGIMENTO DE VAGA NO CURSO DO 

CERTAME - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCO DAS 

FUNÇÕES DO CARGO EFETIVO VAGO - NECESSIDADE DA 

ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO À 

NOMEAÇÃO. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no 

edital possui direito líquido e certo à nomeação quando, no prazo de 

validade do certame, a Administração Pública celebra contratos a título 

precário para o preenchimento de vagas existentes em preterição aos 

candidatos aprovados em concurso público.” TJMG - Mandado de 

Segurança 1.0000.19.050109-8/000, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 

ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 

23/01/2020. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido do impetrante, 

denegando a segurança pleiteada na inicial. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à digna Autoridade Impetrada, nos termos do 

artigo 13, da Lei 12.016/2009. Sem remessa necessária, nos termos do 

art. 14, do mesmo Diploma Legal. Sem custas e honorários. Ciência ao 

Ministério Público. P.R.I. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001310-17.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL AIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

certidão de ID nº 28737496 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 03/04/2020 às 13:30 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001310-17.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL AIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

certidão de ID nº 28737496 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 03/04/2020 às 13:30 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001309-32.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL AIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

certidão de ID nº 28737497 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 03/04/2020 às 14:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001309-32.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL AIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerida da 

certidão de ID nº 28737497 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 03/04/2020 às 14:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001480-86.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. R. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. S. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

certidão de ID nº 28737498 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 08/04/2020 às 14:30 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001412-39.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL PEREIRA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0016653A (ADVOGADO(A))

KASSIA REJANE DA SILVA MAIA OAB - MT25467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aparecida Silvana de tal (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte AUTORA da 

certidão de ID nº 28737521 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 08/04/2020 às 15:00 horas (MT).

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000434-96.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FERREIRA DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIA SOUSA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000434-96.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Inicialmente, este Juízo 

CHAMA O FEITO À ORDEM para efetuar a correção do erro material na 

decisão proferida no evento n. 22706843, notadamente em relação a data 

da prolação da decisão, passando-se a ler: 10 de janeiro de 2020. 2 – 

Sem prejuízo, diante do equívoco deste Juízo em relação ao protocolo no 

Sistema Bacenjud, PROCEDA-SE nesta data o devido protocolo que segue 
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anexo ao presente despacho. 3 - Denota-se, ainda, equívoco quanto ao 

CPF informado para determinação de bloqueio de valores no sistema 

eletrônico Bacenjud, pois foi informado, primeiramente o CPF de titularidade 

da exequente, quando o correto seria do executado. Corrigido o equívoco, 

segue em anexo documento de comprovação de desbloqueio de valores 

de titularidade da exequente. 4 – CUMPRA-SE integralmente a decisão no 

evento n. 22706843. Água Boa/MT, 07 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001121-39.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

certidão de ID nº 28737519 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 03/04/2020 às 15:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001121-39.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerida da 

certidão de ID nº 28737519 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 03/04/2020 às 15:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001117-02.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerida da 

certidão de ID nº 28737518 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 03/04/2020 às 14:30 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001117-02.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

certidão de ID nº 28737518 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 03/04/2020 às 14:30 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001122-24.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerida da 

certidão de ID nº 28737529 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 03/04/2020 às 15:30 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001122-24.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

certidão de ID nº 28737529 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 03/04/2020 às 15:30 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000668-78.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. S. (REQUERIDO)

N. W. (TESTEMUNHA)

V. K. D. S. R. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO do advogado Dr. Ariolino 

Vilella de Carvalho, OAB/GO n. 20451/O para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

colacionar aos autos o substabelecimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002376-32.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WAREHITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

certidão de ID nº 28737947 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 03/04/2020 às 16:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002376-32.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WAREHITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 
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(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerida da 

certidão de ID nº 28737947 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 03/04/2020 às 16:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002374-62.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENILDA TEODORA DE LIMA SILVA OAB - MT17806/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULT FAST NEGOCIOS E PARTICIPACOES EIRELI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

certidão de ID nº 28737949 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 08/04/2020 às 14:00 horas (MT), bem como, para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 

correspondência devolvida - ID nº 29335709.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001535-08.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PETSI E O XAVANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte executada para se 

manifestar nos autos acerca da petição e documentos de IDs nº 

25674706, requerendo o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-28.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MARCIANO SOARES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN-GO (REQUERIDO)

ESTADO DE GOIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SABRINA PINHEIRO FERREIRA OAB - GO22508 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

COSMO RODRIGUES PAES (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que promovo a intimação do(a) 

Advogado(s) da(s) parte(s) AUTORA E REQUERIDA e seu(s) cliente(s), 

para comparecer a audiência de Tipo: instrução e julgamento Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Data: 19/03/2020 às 14:30 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-38.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIA SIMONE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN ROBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA OAB - SP258338 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIA DOS SANTOS SOUZA (REU)

 

PROCESSO n. 1000304-38.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ROGERIA 

SIMONE PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILLIAN ROBERTO 

LUCIANO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: IVANIA DOS SANTOS SOUZA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2020 Hora: 16:15 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 17 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-23.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIA SIMONE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN ROBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA OAB - SP258338 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA VIEIRA WEBBER (REU)

 

PROCESSO n. 1000305-23.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ROGERIA 

SIMONE PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILLIAN ROBERTO 

LUCIANO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: SUZANA VIEIRA WEBBER 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 17 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-08.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ODALVA DRESCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000306-08.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ODALVA 

DRESCH ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2020 Hora: 16:45 , no endereço: 

AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001167-28.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEI SOARES DE MOURA SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1001167-28.2019.8.11.0021 DECISÃO 

Embora regularmente intimado (id. 28419180), o Estado de Mato Grosso 

deixou de cumprir com a decisão proferida em sede de recurso, 

concedendo a antecipação da tutela para que a autora fosse submetida, 

no prazo de 90 (noventa) dias, à cirurgia de reparo artroscópico de lesão 

do manguito rotador (id. 225114 e id. 27499230). Dessa forma, a autora se 

manifestou requerendo o bloqueio de verbas públicas, a fim de garantir a 

realização da cirurgia por instituição privada (id. 28809070). 

Fundamenta-se. Decide-se. Segundo posicionamento pacífico do Superior 

Tribunal Justiça, o bloqueio de valores nas contas bancárias dos entes 
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públicos é admitido para garantir o cumprimento de decisão judicial, 

mormente quando o objeto da demanda for concernente a tratamento de 

saúde. Nesse sentido, colaciona-se a seguinte ementa da citada Corte de 

vértice: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA 

ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. 

ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. 

POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A 

REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO 

SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 

DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz 

adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se 

necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor 

(bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada 

fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao 

regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 

1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). Tal medida é adequada e 

visa à efetivação da tutela específica, conforme inteligência dos artigos 

497 e 536 do Código de Processo Civil, observados os critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade. No caso em tela, é importante ressaltar 

que a parte autora não anexou aos autos 03 (três) orçamentos de 

instituições distintas contendo os valores detalhados do custo de 

realização do procedimento cirúrgico, conforme determinado em id. 

26773690, se limitando a apresentar apenas um orçamento (id. 2809069). 

Para este Juízo necessário se faz a apresentação dos sobreditos 

orçamentos, salvo situações excepcionais que devem ser demonstradas 

fundamentadamente pela parte. Nesse sentido o enunciado n. 56 da II 

Jornada de Direito da Saúde. Desse modo, conquanto a recalcitrância do 

ente requerido exija ação imediata do Judiciário, em vista da relevância do 

direito vulnerado, o levantamento do valor bloqueado estará condicionado 

à apresentação dos orçamentos solicitados, a fim de que este Juízo possa 

aferir a razoabilidade do valor informado, bem como, o custo médio 

aproximado do procedimento no mercado. 1 – Ante o exposto, este Juízo 

DEFERE o pedido de bloqueio nas contas bancárias do réu ESTADO DE 

MATO GROSSO, via sistema BACENJUD, do montante solicitado de R$ 

36.480,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais). Além da 

exigência acima consignada, este Juízo registra que a transferência do 

numerário deverá ser realizada diretamente ao estabelecimento privado 

que cumprir a obrigação em substituição à Fazenda Pública, após 

comprovação de sua realização, por meio de emissão do respectivo 

documento fiscal (Enunciado nº 82 da III Jornada de Direito da Saúde do 

Conselho Nacional de Justiça). 2 – CUMPRA-SE com prioridade. 3 – 

INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 10 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 10/2020-AAR

A Doutora MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito e Diretora do Foro 

da Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 R E S O L V E :

Designar, sem ônus, a servidora DALVA TEODORO DA SILVA, matrícula 

n. 8050, Auxiliar Judiciário PTJ, para exercer, em comissão, o cargo de 

Gestora Judiciária Substituta da Secretaria d o Juizado Especial, nesta 

data, ou seja, 14/02/2020, durante o afastamento da titular Cassirene 

Vicente Miranda, matrícula 21796, em usufruto de folga compensatória, 

nos termos da Instrução Normativa 2/2015-PRES.

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

Alto Araguaia-MT, 14 de fevereiro de 2020

Marina Carlos França

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 11/2020-AAR

 A Doutora MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito e Diretora do Foro 

da Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Carlos Antonio Farias, matrícula 1249, 

estará usufruindo folgas compensatórias no período de 18 a 21/02 e 

04/03/2020.

CONSIDERANDO, ainda, que no setor que o servidor está lotado possui 

somente mais um servidor que tem carga horária de 06 horas;

CONSIDERANDO que o expediente forense é das 12 às 19h,

RESOLVE:

CONVOCAR o servidor GERALDO BATISTA DA SILVA JÚNIOR, matrícula 

26035, para trabalhar 01 hora a mais do seu expediente, ou seja, das 18 

às 19h (MT), no período de 18 a 21/02 e 04/03/2020, devendo a Central de 

Administração proceder com o necessário a fim de que as horas sejam 

lançadas em seu banco de horas.

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

Alto Araguaia-MT, 17 de fevereiro de 2020

 Marina Carlos França

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001030-49.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

7ª CIRETRAN do Município de Alto Araguaia/MT (REQUERIDO)

Detran MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1001030-49.2019.8.11.0020. REQUERENTE: JOAO ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: DETRAN MT, 7ª CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE ALTO 

ARAGUAIA/MT Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. O caso é de indeferimento da petição inicial ante a 

manifesta ilegitimidade dos reclamados. Isso porque a ação foi proposta 

contra órgãos públicos, os quais, como é cediço, não possuem 

personalidade jurídica, sendo destituídos, desse modo, de capacidade de 

ser parte em processo judicial. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial, e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, sem exame de mérito, na 

forma do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. CANCELE-SE a audiência designada nestes 

autos. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de praxe. ALTO ARAGUAIA, 19 de novembro de 2019. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001071-16.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA FERREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Tendo em vista a 

portaria nº 1555-Pres. redesignar Audiência de Conciliação para o dia 

09/03/2020, às 14:20 horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 17 de fevereiro de 

2020. DALVA TEODORO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E 

INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-98.2019.8.11.0020
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Parte(s) Polo Ativo:

SELMA FERREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Tendo em vista a 

portaria nº1555 - Pres. Redesignar Audiência de Conciliação para o dia 

09/03/2020, às 14:30 horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 17 de fevereiro de 

2020. DALVA TEODORO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E 

INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-83.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Tendo em vista a 

portaria nº 1555-Pres. Redesignar Audiência de Conciliação para o dia 

09/03/2020, às 14:40 horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 17 de fevereiro de 

2020. DALVA TEODORO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E 

INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001074-68.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

YOLANDA NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Tendo em vista a 

portaria nº 1555-Pres. Redesignar Audiência de Conciliação para o dia 

16/03/2020, às horas 14:20 (MT). ALTO ARAGUAIA, 17 de fevereiro de 

2020. DALVA TEODORO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E 

INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001085-97.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS ANJOS (REQUERENTE)

ANA CANDIDA VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO SUPER PONTO BOM RETIRO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Tendo em vista a 

portaria nº 1555-Pres. Redesignar Audiência de Conciliação para o dia 

16/03/2020, às horas 14:30 (MT). ALTO ARAGUAIA, 17 de fevereiro de 

2020. DALVA TEODORO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E 

INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001076-38.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON MARIANO TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Tendo em vista a 

portaria nº 1555-Pres. Redesignar Audiência de Conciliação para o dia 

16/03/2020, às horas 14:40 (MT). ALTO ARAGUAIA, 17 de fevereiro de 

2020. DALVA TEODORO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E 

INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 34811811

Comarca de Barra do Bugres

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000238-34.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CRESPO PASCALICCHIO VINA OAB - SP287486 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)

Procuradoria Geral do Município de Barra do Bugres (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AROM OLIMPIO PEREIRA PROCESSO n. 

1000238-34.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: 

[Anistia, ISS/ Imposto sobre Serviços]->MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 

(120) POLO ATIVO: Nome: INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A 

Endereço: AVENIDA RODRIGO FERNANDO GRILLO, 207, 2011, JARDIM 

DOS MANACÁS, ARARAQUARA - SP - CEP: 14801-534 POLO PASSIVO: 
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Nome: PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Endereço: Praça 

Ângelo Masson, 1000, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

Nome: Procuradoria Geral do Município de Barra do Bugres Endereço: 

Praça Ângelo Masson, 1000, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

INTERESSADAS para que apresente as contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo de 15 dias. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, 

do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. , 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000651-47.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

URUGUAI ESTRUTURAS, CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 

ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOI SADI BULOW OAB - MT11708/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO PELACHIM (IMPETRADO)

 

Segue anexo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000748-47.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LINS DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILTON FERREIRA DE AMORIM OAB - MT23886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Audelino de Oliveira Primo (IMPETRADO)

ANDERSON MENDES DE CAMPOS (IMPETRADO)

ELICIO ELIZEU DE LIMA (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AROM OLIMPIO PEREIRA PROCESSO n. 

1000748-47.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Nulidade, Liminar]->MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) POLO 

ATIVO: Nome: ELIANE LINS DA SILVA Endereço: Avenida Júlio José de 

Campos, 1966, Boa Esperanca, DENISE - MT - CEP: 78380-000 POLO 

PASSIVO: Nome: Audelino de Oliveira Primo Endereço: Governador Júlio 

José de Campos, 111, Camara de vereadores de Denise/MT, Centro, 

DENISE - MT - CEP: 78380-000 Nome: ANDERSON MENDES DE CAMPOS 

Endereço: Avenida Governador Júlio José de Campos, 111, Centro, 

DENISE - MT - CEP: 78380-000 Nome: ELICIO ELIZEU DE LIMA Endereço: 

Avenida Governador Júlio José de Campos, 111, CENTRO, DENISE - MT - 

CEP: 78380-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA 

QUE SE MANIFESTEM NO PRAZO DE 15 DIAS ACERCA DA PETIÇÃO DE 

MANIFESTAÇÃO JUNTADA AOS DIAS 25/11/2019. COMPLEMENTO : 1. 

Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. Barra do Bugres-MT , 17 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-73.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER GONCALVES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 231 de 547



CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 20/05/2020, às 15:00 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 17 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-58.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SERAFINA DE SOUZA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 20/05/2020, às 15:20 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 17 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-43.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 20/05/2020, às 15:40 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 17 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-61.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VIA HIDRAULICA E COMPONENTES LTDA (AUTOR)

VIA HIDRAULICA E COMPONENTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYMARA FRANCO LEMOS OAB - GO45305 (ADVOGADO(A))

NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA OAB - DF39473 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA VISTA AGRICOLA LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 14/05/2020, às 15:20 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 13 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-28.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE JESUS OTAVIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 20/05/2020, às 16:00 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 17 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-57.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 21/05/2020, às 13:00 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 17 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-65.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 21/05/2020, às 13:20 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 17 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000767-24.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CORREA DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN LUIZ BENTO SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação do(a) EXECUTADO: JONATHAN LUIZ BENTO 

SANTOS reiteradamente intimado por seu advogado. Assim sendo, 

intimamos o EXEQUENTE: CORREA DA COSTA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS a manifestar-se e requerer o que de direito entender, no 

prazo legal. Barra do Bugres-MT, 17 de fevereiro de 2020. MARILDA 

PEREIRA PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-02.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

Vistos. Considerando a existência de divergência acerca do voto 

vencedor, este juízo determinou que a Turma Recursal prestasse as 

informações necessárias para dirimir as duvidas existentes. Juntadas as 

informações, conforme movimento retro, percebe-se que a relatora foi 

vencida (provavelmente tinha arbitrado outro valor), sendo que os danos 

morais foram fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos demais 

julgadores. Assim sendo, dê-se vistas ao executado para ciência, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, anuindo ou fluindo o prazo in albis, 

faça conclusos os autos para EXPEDIÇÃO do alvará em favor da parte 

autora. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. Barra do Bugres – (MT), 17 de 

fevereiro de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 02/2020-GAB

Excelentíssimo Senhor Pedro Davi Benetti, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível 

e Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais etc...

Considerando o que estabelece o artigo 8º da CGNC, in verbis: "A 

correição ordinária é aquela realizada pelo Corregedor, Juiz Auxiliar ou 

Juiz de Direito designado pelo Corregedor e, no âmbito do 1º grau, pelo juiz 

em atuação na unidade judiciária, e deverá ser informada com 

antecedência e objetivará a fiscalização geral."

Considerando, ainda, o disposto no art. 18 da CNGC, última parte, in 

verbis: "(...) Daí em diante, anualmente e de forma alternada exercerá o 

poder-dever de correição ordinária ou inventário, podendo efetuá-las de 

forma extraordinária sempre que reputar necessário ou em atendimento a 

determinação superior.";

Considerando, que parte dos feitos a serem correicionados se encontram 

em carga com advogados e outras entidades;

Considerando que, inobstante a isso, o prazo fixado mostrou-se 

insuficiente para a conclusão dos trabalhos na 1ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar, pelo período de 30 dias, a Correição Ordinária na 1ª 

Vara Cível e Criminal da Comarca de Campo novo do Parecis/MT, a partir 

do dia 14 de fevereiro de 2020 ficando inalteradas as demais disposições 

da Portaria n.º 01/2020-GAB;

Art. 2º - Determinar a remessa de cópia ao Excelentíssima Senhora 

Desembargadora Presidente do Conselho da Magistratura, a Corregedora 

Geral da Justiça, ao Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública e ao 

Presidente da Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil de Campo 

Novo do Parecis/MT.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

P.R.C.

 Campo Novo do Parecis-MT, 14 de fevereiro de 2020.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

1ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002519-31.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA BROLIO DE SOUZA (AUTOR(A))

CLADIS BROLIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS OAB - MT8857-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA OAB - MT23817/O (ADVOGADO(A))

DULCE DE MOURA OAB - MT7259-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROLIO PARTICIPACOES LTDA (REU)

ANTONIO CESAR BROLIO (REU)

TEREZINHA BROLIO (REU)

CLARETE BROLIO REZENDE (REU)

ARMANDO JUNIOR BROLIO (REU)

BROLIO AGROPECUARIA LTDA (REU)

GILBERTO BROLIO (REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1002519-31.2019.8.11.0050. AUTOR(A): CLADIS BROLIO, CLEUZA 

BROLIO DE SOUZA REU: ANTONIO CESAR BROLIO, ARMANDO JUNIOR 

BROLIO, CLARETE BROLIO REZENDE, GILBERTO BROLIO, TEREZINHA 

BROLIO, BROLIO PARTICIPACOES LTDA, BROLIO AGROPECUARIA LTDA 

Vistos, etc. 1. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA proposta por CLEUZA BRÓLIO SOUZA e CLADIS BRÓLIO 

em face do ANTONIO CESAR BROLIO e outros visando a sustação os 

efeitos dos atos de subscrição e integralização dos imóveis de matrículas 

nº 10.111 a 10.113 e 10.115 a 10.122, pertencentes à Sra. THEREZINHA 

BRÓLIO. 2. Atribuem a causa o valor de R$ 327.000,00 (trezentos e vinte 

e sete mil reais). 3. Ocorre que analisando o pedido das autoras, bem 

como os documentos que instruem a inicial, as autoras pretendem a 

anulação da integralização das matrículas 10.111, 10.113, 10.115 e 

10.122, avaliados em R$546.185,90, R$545.038,81, R$444.689,36 e 

R$36.553,50 respectivamente, conforme devidamente registrados nas 

matrículas, totalizando R$1.572.467,57. 4. Dessa forma, o proveito 

econômico pretendido pelas autoras supera em muito o valor atribuído à 

causa. 5. Assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 292. O valor da 

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] II - na 

ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida; [..] § 3º O juiz corrigirá, de ofício e 

por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde 

ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico 

perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das 

custas correspondentes. 6. Dito isso, com fundamento no art.292, §3º do 

CPC, DETERMINO aos autores que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendem a inicial atribuindo valor correto à causa, procedendo com o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias em igual prazo, sob pena de 

indeferimento da inicial. 7. Intimem-se. 8. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 17 de fevereiro de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000872-98.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE MELLO NETO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE MELLO NETO OAB - SP377666 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PINTO JUNIOR (REQUERIDO)

IVANA PEZZI GIACOMET (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000872-98.2019.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

10/03/2020 13:45, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2020 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000084-50.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000084-50.2020.8.11.0050 Nome: JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR 

Endereço: RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, 674, NE SALA 02, NOSSA 

SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: SEPLAN - 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, 

RUA UM, S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-903 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, 

Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a parte 

Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da 

parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 12 de 

Fevereiro de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-57.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MACEDO MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000187-57.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

OBS: COMPROVANTE LEGÍVEL. Campo Novo do Parecis 

(MT),Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2020. NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000085-06.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IRTO CENCI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA OAB - MT21473/O (ADVOGADO(A))

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENO PEREIRA LOPES (EXECUTADO)

 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o 

acolhimento do pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o 

art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos 

bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo que torna viável 

a penhora de contas e ativos financeiros em nome do executado, 

conforme propugna o autor. Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira por meio do sistema Bacen-Jud, 

conforme requerido pelo exequente. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de bloqueio. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

certifique-se e dê-se vista à parte executada, para que no prazo legal, 

querendo, ofereça embargos. Na hipótese de não ser encontrado valor ou 

encontrado em valor mínimo, intime o exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 05 de fevereiro de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001132-78.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CUNHA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1001132-78.2019.8.11.0050 Nome: REJANE CUNHA BATISTA Endereço: 

RUA BAHIA, 476 NE, SL 03, ESPAÇO FLOR DE MULHER, 65-99968-3981, 

CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Endereço: RUA DAS 

FIGUEIRAS, 501, 8 ANDAR, JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP - CEP: 

09080-370 Nome: AVIANCA Endereço: Avenida WASHINGTON LUÍS, 

7059, - DE 7003 AO FIM - LADO ÍMPAR, CAMPO BELO, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04627-006 CERTIDÃO Certifico e dou fé que a r. sentença transitou 

em julgado sem interposição de recursos. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte interessada 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento. Campo Novo do Parecis - MT, Sexta-feira, 07 de Fevereiro 

de 2020. NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-16.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR FERREIRA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000343-16.2018.8.11.0050 Nome: CLAUDEMIR FERREIRA BISPO 

Endereço: RUA DAS GARÇAS, 1228, QD292 LT01, JD DAS PALMEIRAS, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO, 3475, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem 

interposição de recursos. Nos termos do provimento 55/07-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimação da parte interessada dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento. Campo Novo do Parecis - MT, Sexta-feira, 07 de Fevereiro 

de 2020. NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000344-98.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR FERREIRA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000344-98.2018.8.11.0050 Nome: CLAUDEMIR FERREIRA BISPO 

Endereço: RUA DAS GARÇAS, 1228, QD292 LT01, JD DAS PALMEIRAS, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3475, - 

DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem 

interposição de recursos. Nos termos do provimento 55/07-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimação da parte interessada dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento. Campo Novo do Parecis - MT, Sexta-feira, 07 de Fevereiro 

de 2020. NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001718-18.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CELESTINO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

PARECIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1001718-18.2019.8.11.0050 Nome: CLAUDIO CELESTINO VIANA 

Endereço: Rua TV Pau Brasil, 226, Nossa Senhora Aparecida, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: AVIANCA Endereço: 

AVENIDA WASHINGTON LUÍS, 7059, - DE 2951 A 3909 - LADO ÍMPAR, 

SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04627-000 Nome: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Endereço: RUA DAS 

FIGUEIRAS, 501, - ATÉ 1471 - LADO ÍMPAR, JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP 

- CEP: 09080-370 Nome: PARECIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA 

- ME Endereço: AV. Rio Grande do Sul, n. 570 - NE, SALA 01, Centro, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 CERTIDÃO Certifico e 

dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição de 

recursos. Nos termos do provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes autos 

para intimação da parte interessada dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Campo Novo do Parecis - MT, 

Segunda-feira, 10 de Fevereiro de 2020. NILZA PEREIRA BRANT Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001717-33.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA ASSIM LIMA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

PARECIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1001717-33.2019.8.11.0050 Nome: SUZANA ASSIM LIMA VIANA 

Endereço: Rua TV Pau Brasil, 226, Nossa Senhora Aparecida, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: AVIANCA Endereço: 

AVENIDA WASHINGTON LUÍS, 7059, - DE 2951 A 3909 - LADO ÍMPAR, 

SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04627-000 Nome: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Endereço: RUA DAS 

FIGUEIRAS, 501, - ATÉ 1471 - LADO ÍMPAR, JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP 

- CEP: 09080-370 Nome: PARECIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA 

- ME Endereço: AV. Rio Grande do Sul, n. 570 - NE, SALA 01, Centro, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 CERTIDÃO Certifico e 

dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição de 

recursos. Nos termos do provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes autos 

para intimação da parte interessada dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Campo Novo do Parecis - MT, 

Segunda-feira, 10 de Fevereiro de 2020. NILZA PEREIRA BRANT Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002600-77.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1002600-77.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Segunda-feira, 10 de Fevereiro de 2020. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002606-84.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEANO SOARES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1002606-84.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Segunda-feira, 10 de Fevereiro de 2020. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000163-97.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR DE CASTRO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000163-97.2018.8.11.0050 Nome: VANTUIR DE CASTRO - ME Endereço: 

RUA CURIÓ, 710-NW, QD 314 LT 12-B, JARDIM DAS PALMEIRAS, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: JOSE ARMANDO 

ARGENTA Endereço: RUA DOMINGOS C. DE SOUZA (05-A), 50, PARQUE 
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DAS MANSÕES, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recursos. Nos termos do provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes autos 

para intimação da parte interessada dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Campo Novo do Parecis - MT, 

Terça-feira, 11 de Fevereiro de 2020. NILZA PEREIRA BRANT Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000170-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR DE CASTRO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA ARGENTA DEON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000170-89.2018.8.11.0050 Nome: VANTUIR DE CASTRO - ME Endereço: 

RUA CURIÓ, 710-NW, QD 314 LT 12-B, JARDIM DAS PALMEIRAS, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: RUBIA ARGENTA DEON 

Endereço: RUA DOMINGOS C. DE SOUZA (05-A), 50, PARQUE DAS 

MANSÕES, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recursos. Nos termos do provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes autos 

para intimação da parte interessada dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Campo Novo do Parecis - MT, 

Terça-feira, 11 de Fevereiro de 2020. NILZA PEREIRA BRANT Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000084-55.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR CAMILO ROMBALDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDIO DE OLIVEIRA NAZARIO JUNIOR (EXECUTADO)

 

Vistos. Diante o teor da certidão inclusa no ID retro, determino a juntada do 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores. Após, prossiga-se 

no cumprimento da decisão prolatada no ID 16982222. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis, 05 de fevereiro de 2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000036-91.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000036-91.2020.8.11.0050 Nome: JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR 

Endereço: RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, 674, NE SALA 02, NOSSA 

SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: SEPLAN - 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, 

RUA UM, S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-903 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, 

Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a parte 

Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da 

parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 12 de 

Fevereiro de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000085-35.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000085-35.2020.8.11.0050 Nome: JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR 

Endereço: RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, 674, NE SALA 02, NOSSA 

SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: SEPLAN - 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, 

RUA UM, S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-903 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, 

Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a parte 

Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da 

parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 12 de 

Fevereiro de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001820-40.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO VIERO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1001820-40.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2020. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001487-88.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO OAB - MT24555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MATIAS FILHO - SUPERMERCADO BOM LAR - EPP 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1001487-88.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2020. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002601-62.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1002601-62.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 
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Parecis-MT, Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2020. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002313-17.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GELIANE FERREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ALAGUES BENDO OAB - MT21448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1002313-17.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Sexta-feira, 14 de Fevereiro de 2020. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000086-20.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000086-20.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que os 

embargos foram apresentados tempestivamente. Nos termos da legislação 

em vigor abro vistas ao exequente para manifestação no prazo legal. 

Campo Novo do Parecis-MT, Sexta-feira, 14 de Fevereiro de 2020. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-56.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO PINHEIRO DA CUNHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSON SCHMATZ OAB - RS104339B-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000200-56.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:VANILDO 

PINHEIRO DA CUNHA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALESSON SCHMATZ POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 31/03/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000232-66.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SIMONE ESGANZELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO UBINSKI (EXECUTADO)

LEANDRO LIMA SILVA DE MORAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000232-66.2017.8.11.0050 Nome: VANUZA SIMONE ESGANZELA 

Endereço: TRAVESSA M, 175 NW, 65-3382-2773 / 65-99641-9512, 

JARDIM OLENKA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 

Nome: RICARDO UBINSKI Endereço: NOSSA SENHORA APARECIDA, 897 

NE, 65-99916-1399, RUA CUIABA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 Nome: LEANDRO LIMA SILVA DE MORAES Endereço: Rua RUA 

PAVAO, 1213 NW, 65-99992-8136, JARDIM DAS PALMEIRAS, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 CERTIDÃO Nos termos da 

legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este 

feito a fim de intimar a parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar nos autos o cálculo atualizado do débito. Campo Novo do 

Parecis-MT, Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2020. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002604-17.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN NILTON MELO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1002604-17.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Sexta-feira, 14 de Fevereiro de 2020. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000118-59.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & FABIAN DA SILVA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIEL FABIAN DA SILVA OAB - MT14622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX KRANSCZAK (EXECUTADO)

 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o 

acolhimento do pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o 

art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos 

bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo que torna viável 

a penhora de contas e ativos financeiros em nome do executado, 

conforme propugna o autor. Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira por meio do sistema Bacen-Jud, 

conforme requerido pelo exequente. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de bloqueio. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

certifique-se e dê-se vista à parte executada, para que no prazo legal, 

querendo, ofereça embargos. Na hipótese de não ser encontrado valor ou 

encontrado em valor mínimo, intime o exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 06 de fevereiro de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000117-11.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON RAMIRES FERREIRA (EXECUTADO)

 

Vistos. De início, importante mencionar que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora. Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, 

anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores 

que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados. Os autos 

permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo positivo o 
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bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACEN JUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a executada deverá ser intimada para, querendo, 

opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Quanto ao pedido de 

constrição de veículo pelo sistema RENAJUD feito pela parte autora nos 

presentes autos, importante consignar que o RENAJUD é um sistema em 

que se propicia a realização de um bloqueio no cadastro dos veículos em 

nome do proprietário, porém não serve a realização de penhora, pois em 

caso de bens móveis a penhora deve ser concreta e não simplesmente no 

sistema, devendo o credor indicar o local em que se encontram os 

veículos. Sendo assim, indefiro o acesso ao RENAJUD, pois o credor não 

indicou a localização do veículo e nem mesmo se há veículos em nome da 

parte reclamada. De igual forma, deixo de realizar buscas no sistema 

INFOJUD, pois a parte reclamante não demonstra nos autos que realizou 

diligências a fim de encontrar bens da parte reclamada. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis, 10 de fevereiro de 2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000128-74.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VALENTE OAB - MT8116-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA DINIZ EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE OAB - MT15936-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos. Compulsando 

os autos, verifico que inexiste óbice para o acolhimento do pedido levado 

a efeito pela parte exequente. Outrossim, o art. 835 do CPC é claro ao 

estabelecer a ordem legal de preferência dos bens que deverão ser 

submetidos a constrição, de modo que torna viável a penhora de contas e 

ativos financeiros em nome do executado, conforme propugna o autor. 

Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira por meio do sistema Bacen-Jud, conforme requerido pelo 

exequente. Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação 

da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio. Uma vez 

efetivada com sucesso a penhora, certifique-se e dê-se vista à parte 

executada, para que no prazo legal, querendo, ofereça embargos. Na 

hipótese de não ser encontrado valor ou encontrado em valor mínimo, 

intime o exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo Campo 

Novo do Parecis (MT), 05 de fevereiro de 2020. assinado digitalmente 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000223-70.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE APARECIDA SERRA FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A C I COMUNICACOES E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA DE SELES BRITO OAB - SP271961 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o 

acolhimento do pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o 

art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos 

bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo que torna viável 

a penhora de contas e ativos financeiros em nome do executado, 

conforme propugna o autor. Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira por meio do sistema Bacen-Jud, 

conforme requerido pelo exequente. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de bloqueio. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

certifique-se e dê-se vista à parte executada, para que no prazo legal, 

querendo, ofereça embargos. Na hipótese de não ser encontrado valor ou 

encontrado em valor mínimo, intime o exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 06 de fevereiro de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000424-96.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGRA ROBERTA APARECIDA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o 

acolhimento do pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o 

art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos 

bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo que torna viável 

a penhora de contas e ativos financeiros em nome do executado, 

conforme propugna o autor. Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira por meio do sistema Bacen-Jud, 

conforme requerido pelo exequente. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de bloqueio. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

certifique-se e dê-se vista à parte executada, para que no prazo legal, 

querendo, ofereça embargos. Na hipótese de não ser encontrado valor ou 

encontrado em valor mínimo, intime o exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 05 de fevereiro de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000467-62.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKSON LEITE TEPANACHE (EXECUTADO)

 

Vistos. De início, importante mencionar que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora. Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, 

anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores 

que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados. Os autos 

permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACEN JUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a executada deverá ser intimada para, querendo, 

opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 238 de 547



possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Quanto ao pedido de 

constrição de veículo pelo sistema RENAJUD feito pela parte autora nos 

presentes autos, importante consignar que o RENAJUD é um sistema em 

que se propicia a realização de um bloqueio no cadastro dos veículos em 

nome do proprietário, porém não serve a realização de penhora, pois em 

caso de bens móveis a penhora deve ser concreta e não simplesmente no 

sistema, devendo o credor indicar o local em que se encontram os 

veículos. Sendo assim, indefiro o acesso ao RENAJUD, pois o credor não 

indicou a localização do veículo e nem mesmo se há veículos em nome da 

parte reclamada. De igual forma, deixo de realizar buscas no sistema 

INFOJUD, pois a parte reclamante não demonstra nos autos que realizou 

diligências a fim de encontrar bens da parte reclamada. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis, 10 de fevereiro de 2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000498-53.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID DA SILVA BATISTA (EXECUTADO)

 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o 

acolhimento do pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o 

art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos 

bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo que torna viável 

a penhora de contas e ativos financeiros em nome do executado, 

conforme propugna o autor. Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira por meio do sistema Bacen-Jud, 

conforme requerido pelo exequente. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de bloqueio. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

certifique-se e dê-se vista à parte executada, para que no prazo legal, 

querendo, ofereça embargos. Na hipótese de não ser encontrado valor ou 

encontrado em valor mínimo, intime o exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 05 de fevereiro de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000349-57.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS CORREIA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCONDES SARTOR OAB - MT3585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URANDIR DA COSTA MACEDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o 

acolhimento do pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o 

art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos 

bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo que torna viável 

a penhora de contas e ativos financeiros em nome do executado, 

conforme propugna o autor. Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira por meio do sistema Bacen-Jud, 

conforme requerido pelo exequente. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de bloqueio. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

certifique-se e dê-se vista à parte executada, para que no prazo legal, 

querendo, ofereça embargos. Na hipótese de não ser encontrado valor ou 

encontrado em valor mínimo, intime o exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 06 de fevereiro de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010111-46.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGUES & ASSIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PRO-SILO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

8010111-46.2015.8.11.0050 Parte autora: RODRIGUES & ASSIS LTDA - ME 

Parte reclamada: CONSTRUTORA PRO-SILO LTDA - EPP Vistos. Trata-se 

de cumprimento de sentença manejado pela parte exequente em virtude da 

inadimplência da parte executada. Como se vê, intimada, a parte 

executada deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário 

do débito executado nestes autos, consoante certidão emitida pela 

Gestora Judicial. A parte exequente, portanto, pugnou pela decretação de 

penhora “on line”, via sistema BacenJud. Pois bem, verifico que inexiste 

óbice para o acolhimento do pedido levado a efeito pela parte exequente. 

Outrossim, o art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de 

preferência dos bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo 

que torna viável a penhora de contas e ativos financeiros em nome das 

partes executadas, conforme postula o exequente. Com efeito, DEFIRO o 

bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação financeira por meio do 

sistema BacenJud, conforme requerido pelo exequente. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio. Uma vez efetivada com sucesso a 

penhora, certifique-se e intimem-se às partes executadas, para que no 

prazo legal, querendo, ofereça embargos. Na hipótese de não ser 

encontrado valor ou encontrado em valor mínimo, intime o exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 

Segunda-feira, 27 de agosto de 2019. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-08.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO HEIDEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1001266-08.2019.8.11.0050 Nome: RENATO HEIDEMANN Endereço: RUA 

TOCANTINS, 371 NE, CASA, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 Nome: AVIANCA Endereço: AVENIDA WASHINGTON 

LUÍS, 7059, - DE 7003 AO FIM - LADO ÍMPAR, SANTO AMARO, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04627-006 Nome: MM TURISMO & VIAGENS S.A 

Endereço: RUA MATIAS CARDOSO, 169 11 ANDAR, PRÉDIO, SANTO 

AGOSTINHO, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30170-050 CERTIDÃO Nos 

termos da legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, 

impulsiono este feito a fim de intimar a parte Autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da parte reclamada. Campo 

Novo do Parecis-MT, Sexta-feira, 14 de Fevereiro de 2020. Nilza Pereira 

Brant Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1003666-89.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO VALERIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003666-89.2019.8.11.0051 Revisional Despacho. Vistos etc. Do 

que se infere dos documentos apresentados na inicial, verifica-se alguma 

possível incompatibilidade entre eles e o pedido de gratuidade da Justiça. 

No instrumento contratual juntado pela própria Parte, nota-se que a 

aquisição do lote se deu mediante o pagamento de entrada em valor 

considerável. Assim, na celebração do contrato, o Requerente parece ter 

desembolsado quantia considerável, a desdizer a alegação de que não 

teria condições financeiras para o pagamento das custas processuais. 

Nesse contexto, não se admite a presunção de veracidade que 

normalmente vem com a simples declaração de hipossuficiência 

financeira. Dada a incompatibilidade entre a obrigação quitada e o pedido 

de gratuidade, o deferimento do benefício passa a ficar vinculado à 

comprovação inequívoca da falta de condições financeiras para o 

pagamento das custas. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 99, § 2º, 

do NCPC, INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a 

fim de que comprove o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da 

Justiça, sob pena de indeferimento. Em sendo confirmada a tese já 

adiantada de "auxílio financeiro de vários familiares", como de regra vem 

ocorrendo em ações similares, caberá ao Requerente a comprovação do 

alegado, sob pena de indeferimento do benefício. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003669-44.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DTI SEMENTES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT6763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ZANDONADI QUIROGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003669-44.2019.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. 

CITE-SE o Executado para que pague a dívida exequenda no prazo de 03 

(três) dias (art. 829 do NCPC) ou para que, querendo, e no prazo de 15 

(quinze) dias, oponha-se à execução por meio de embargos. 

Alternativamente, o Executado poderá reconhecer o crédito e requerer o 

parcelamento da dívida, das custas e dos honorários advocatícios, 

mediante entrada de 30% (trinta por cento) e o remanescente em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescido de correção monetária e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do NCPC). FIXO os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

reduzidos à metade em caso de pronto pagamento, conforme previsão do 

art. 827, § 1º, do NCPC. Não havendo pagamento no prazo mencionado, 

INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que 

indique bens disponíveis do Executado, ou para que solicite as diligências 

que entender necessárias, sob pena de suspensão do feito (art. 921, III, 

do NCPC). INDEFIRO, por ora, o pedido liminar de sequestro (ou de 

arresto). É que, contra a pretensão da Exequente, coloca-se o longo 

prazo decorrido desde o vencimento, certamente a autorizar a presunção 

da disposição do produto dado em penhor. Se a Exequente pôde aguardar 

tal prazo para o ajuizamento de sua pretensão, sabendo-se sujeito à 

perda da garantia, nada há a justificar a imposição da grave medida 

acautelatória. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 17 de fevereiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003789-87.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE TEREZINHA LENZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003789-87.2019.8.11.0051 Revisional Despacho. Vistos etc. Do 

que se infere dos documentos apresentados na inicial, verifica-se alguma 

possível incompatibilidade entre eles e o pedido de gratuidade da Justiça. 

No instrumento contratual juntado pela própria Parte, nota-se que a 

aquisição do lote se deu mediante o pagamento de entrada em valor 

considerável. Assim, na celebração do contrato, a Requerente parece ter 

desembolsado quantia considerável, a desdizer a alegação de que não 

teria condições financeiras para o pagamento das custas processuais. 

Nesse contexto, não se admite a presunção de veracidade que 

normalmente vem com a simples declaração de hipossuficiência 

financeira. Dada a incompatibilidade entre a obrigação quitada e o pedido 

de gratuidade, o deferimento do benefício passa a ficar vinculado à 

comprovação inequívoca da falta de condições financeiras para o 

pagamento das custas. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 99, § 2º, 

do NCPC, INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a 

fim de que comprove o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da 

Justiça, sob pena de indeferimento. Em havendo alegação de empréstimo 

de familiares, tal como normalmente tem ocorrido em ações similares, 

caberá à Requerente a comprovação do alegado, sob pena de não 

acolhimento do pedido de benefício. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de fevereiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000031-66.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BIG CENTER ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

FLAVIO GESSER MATTEI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000031-66.2020.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

A despeito das razões apresentadas pela Requerente, entende-se que, 

em observância à natureza do negócio fiduciário celebrado pelas Partes -- 

por meio do qual o devedor entrega a propriedade ao credor, na confiança 

de recuperá-la após o pagamento da obrigação --, não se mostra 

impertinente o procedimento expropriatório questionado. É que, como 

adiantado, a ser considerada a dinâmica do negócio fiduciário em garantia, 

a propriedade sobre o bem já foi transferida anteriormente pelo devedor, 

aqui Requerido, cabendo, então, ao credor, apenas a comunicação ao 

cartório para iniciar a retomada definitiva também da posse. A posse, essa 

sim, jamais do credor, haverá de ser conquistada mediante ação 

correspondente. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração aduzido 

pela Requerente. CITE-SE a Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta só 

na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de 

que compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo 

de Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a Requerida poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, a Requerente deverá apresentar o 

recolhimento das custas processuais pendentes, parceladas, tal como 

autorizada na decisão inicial, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. 
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Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 

de fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002086-24.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE ANDRADE (REQUERENTE)

J. C. R. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002086-24.2019.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes à a) condição do Requerente como 

portador de deficiência de natureza física, mental, intelectual ou sensorial 

que causem impedimento de longo prazo de participação efetiva na 

sociedade; b) incapacidade de prover financeiramente a própria 

manutenção, nem de tê-la provida por sua família. A fim de fazer frente a 

tais questões, DEFIRO a produção de prova pericial, consistente em 

exame médico e estudo psicossocial. Considerando-se que a Parte Autora 

é beneficiária da assistência judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar 

as despesas com a perícia a ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM – MT 2311, que servirá 

independentemente de compromisso, devendo sua intimação ser 

encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro Áreas, Cuiabá/MT. 

CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do encargo, os 

honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 370,00 

(trezentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Ressalte-se que o valor atribuído a título de 

honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da Resolução 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da especialidade da 

perita e de ela residir em outra Comarca. INTIMEM-SE as Partes para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, caso achem 

necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de quinze dias, 

INTIME-SE a Perita nomeada. O exame deverá ser feito no prazo máximo 

de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução. Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Sem prejuízo, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Setor Social, a fim de que apresente laudo do referido estudo 

social no prazo de 15 (quinze) dias. Juntado o laudo, e não havendo 

impugnação, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 10 

(dez) dias, apresentem suas alegações finais. Por fim, CONCLUSOS, para 

sentença. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 13 de fevereiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000277-62.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000277-62.2020.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, 

mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse 

ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 11 de fevereiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000267-18.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

M R CASSOL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ROMUALDO DE LIMA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA DEVENDO, PARA TANTO, RETIRAR A 

GUIA NO "SITE" DO TJMT E COMPROVAR NO PROCESSO. CAMPO VERDE, 

17/02/2020 ANALISTA JUDICIÁRIO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001878-40.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO GREGORIO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001878-40.2019.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Com a devida vênia, conforme já adiantado na decisão anterior, a 

negativa ao requerimento administrativo é requisito para a configuração do 

interesse de agir, que como se sabe, é condição para a propositura da 

ação. Dessa forma, a comprovação do preenchimento da condição da 

ação é obrigação do Requerente, e não do Requerido. Disso resulta que a 

juntada da negativa ao requerimento administrativo é obrigação do Autor. 

Isso posto, INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 15 dias traga 

aos autos a eventual negativa ao requerimento administrativo, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 11 de fevereiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000436-73.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE 

SORRISO - COOPSERV S (IMPETRADO)

LEILA GUBERT (IMPETRADO)

FABIO SCHROETER (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000436-73.2018.8.11.0051 Mandado de segurança Despacho. 

Vistos etc. Em respeito ao contraditório, bem como à vedação das 

decisões surpresas (art. 10 do CPC), INTIME-SE a Impetrante para que se 
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manifeste acerca das informações prestadas pelo Impetrado, da resposta 

da Litisconsorte interessada e das informações do Ministério Público. 

Após, CONCLUSOS. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 17 de fevereiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000249-94.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEOCLECIO BETELI (REQUERIDO)

CLAYTON BETELI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, COMPROVAR 

NOS AUTOS O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

DEVENDO, PARA TANTO, RETIRAR A GUIA NO "SITE" DO TJMT. CAMPO 

VERDE, 17/02/2020 ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000193-61.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AYRTON ROBERTO GEISHOFER (REQUERIDO)

SOLANGE MARIA CAVALLI (REQUERIDO)

CAVALLI PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

REGINA CELIA CAVALLI GEISHOFER (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA COMPROVAR NOS AUTOS O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA DEVENDO, PARA 

TANTO, RETIRAR A GUIA NO "SITE" DO TJMT. CAMPO VERDE, 17/02/2020 

ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000244-72.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDEFONSO BATISTA DE SOUZA (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA - ME (REQUERIDO)

SANDRA FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA DEVENDO, PARA TANTO, RETIRAR A 

GUIA NO "SITE" DO TJMT E COMPROVAR NO PROCESSO. CAMPO VERDE, 

17/02/2020 ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000229-06.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA MENDES (REQUERENTE)

CLARA IZAURA SANTOS (REQUERENTE)

BADIN BADIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN MERY ASINELLI OAB - PR81482 (ADVOGADO(A))

MARCOS GOMES SALVADOR OAB - PR13207 (ADVOGADO(A))

FRANCISCO GABRIEL RIBEIRO OAB - 320.352.769-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ALTAMIRO VEIGA DAMASIO (REQUERIDO)

HILDEGARDES RIBEIRO CHAGAS (REQUERIDO)

HERMINA EROTHIDES GESSNER (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA COMPROVAR NOS AUTOS O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA DEVENDO, PARA 

TANTO, RETIRAR GUIA NO "SITE" DO TJMT. CAMPO VERDE, 17/02/2020 

ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000167-63.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edir Luciano Martins Manzano Junior OAB - MT8688 (ADVOGADO(A))

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733-A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VIEGAS OAB - MT9321/A (ADVOGADO(A))

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI OAB - MT12370/A (ADVOGADO(A))

KAREN TIEMI FREITA ANBO OAB - MT0014097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROSEEDS PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

ZORAIDE ITACARAMBY FURTADO (REQUERIDO)

MARCELO DICKLHUBER FURTADO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA COMPROVAR NOS AUTOS O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA DEVENDO, PARA 

TANTO, RETIRAR GUIA NO "SITE" DO TJMT. CAMPO VERDE, 17/02/2020 

ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003316-04.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DTI SEMENTES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT6763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE VICENTE CORADINI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1003316-04.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 65.441,75 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: DTI SEMENTES S.A. ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROGERIO RODRIGUES GUILHERME POLO PASSIVO: 

JORGE VICENTE CORADINI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em 

"Serviços", "Guias", "Emitir Guia", Diligência", devendo comprovar nos 

autos o pagamento. CAMPO VERDE, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 
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de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001029-68.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO NELSON DE CAMPOS (REQUERIDO)

HELTON JULIANO DE ASSIS CAMPOS (REQUERIDO)

AROILZA FERNADES CAMPOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA COMPROVAR NOS AUTOS O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA DEVENDO, PARA 

TANTO, RETIRAR GUIA NO "SITE" DO TJMT. CAMPO VERDE, 17/02/2020 

ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003343-84.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DTI SEMENTES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT6763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKON RODRIGO NICOLETTI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1003343-84.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 167.027,73 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: DTI SEMENTES S.A. ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ROGERIO RODRIGUES GUILHERME POLO PASSIVO: 

MAIKON RODRIGO NICOLETTI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em 

"Serviços", "Guias", "Emitir Guia", Diligência", devendo comprovar nos 

autos o pagamento. CAMPO VERDE, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000834-83.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LAUDELINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000834-83.2019.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito. Para o pronto andamento do feito, em atenção 

ao disposto no art. 357 do Novo Código de Processo Civil, FIXO, como 

controvertido, o ponto atinente à condição de segurado especial na 

condição de trabalhador rural em regime de economia familiar do 

Requerente, bem como ao preenchimento da carência mínima para a 

concessão do benefício. MANTENHO os encargos probatórios tais como 

definidos nos incisos I e II do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de 

direito às normas definidoras dos requisitos necessários à concessão do 

benefício. Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 22 de abril de 2020, às 14:30 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as 

Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de confissão. 

INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Caberá à própria Parte comprovar a 

intimação de sua Testemunha, por meio da juntada da cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência (art. 455 

do NCPC). Alternativamente, a Parte poderá apresentar suas Testemunhas 

no dia da audiência, dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC). 

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 28 de janeiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000582-80.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FOGACA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000582-80.2019.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito. Para o pronto andamento do feito, em atenção 

ao disposto no art. 357 do Novo Código de Processo Civil, FIXO, como 

controvertido, o ponto atinente à condição de segurado especial na 

condição de trabalhador rural em regime de economia familiar do 

Requerente, bem como ao preenchimento da carência mínima para a 

concessão do benefício. MANTENHO os encargos probatórios tais como 

definidos nos incisos I e II do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de 

direito às normas definidoras dos requisitos necessários à concessão do 

benefício. Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 22 de abril de 2020, às 15:00 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as 

Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de confissão. 

INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Caberá à própria Parte comprovar a 

intimação de sua Testemunha, por meio da juntada da cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência (art. 455 
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do NCPC). Alternativamente, a Parte poderá apresentar suas Testemunhas 

no dia da audiência, dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC). 

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 28 de janeiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001832-51.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGUES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLA DENILSE RHEINHEIMER OAB - MT12123/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001832-51.2019.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito. Para o pronto andamento do feito, em atenção 

ao disposto no art. 357 do Novo Código de Processo Civil, FIXO, como 

controvertido, o ponto atinente à condição de segurada especial na 

condição de trabalhadora rural em regime de economia familiar da 

Requerente, bem como ao preenchimento da carência mínima para a 

concessão do benefício. MANTENHO os encargos probatórios tais como 

definidos nos incisos I e II do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de 

direito às normas definidoras dos requisitos necessários à concessão do 

benefício. Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 22 de abril de 2020, às 15:30 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as 

Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de confissão. 

INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Caberá à própria Parte comprovar a 

intimação de sua Testemunha, por meio da juntada da cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência (art. 455 

do NCPC). Alternativamente, a Parte poderá apresentar suas Testemunhas 

no dia da audiência, dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC). 

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 28 de janeiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001012-66.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANACLETO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001012-66.2018.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito. Para o pronto andamento do feito, em atenção 

ao disposto no art. 357 do Novo Código de Processo Civil, FIXO, como 

controvertido, o ponto atinente à condição de segurada especial na 

condição de trabalhadora rural em regime de economia familiar da 

Requerente, bem como ao preenchimento da carência mínima para a 

concessão do benefício. MANTENHO os encargos probatórios tais como 

definidos nos incisos I e II do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de 

direito às normas definidoras dos requisitos necessários à concessão do 

benefício. Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 22 de abril de 2020, às 16:00 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as 

Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de confissão. 

INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Caberá à própria Parte comprovar a 

intimação de sua Testemunha, por meio da juntada da cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência (art. 455 

do NCPC). Alternativamente, a Parte poderá apresentar suas Testemunhas 

no dia da audiência, dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC). 

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 29 de janeiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000543-83.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SADI LUIZ PICCININ JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA OAB - MT3517-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAYER S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000543-83.2019.8.11.0051 Embargos Despacho. Vistos etc. A 

fim de impulsionar o feito, impõe-se a análise das questões preliminares 

levantadas pela Embargada e, em sendo o caso, o imediato saneamento 

do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e com o deferimento 

das provas correspondentes. – Da Inépcia da Inicial A Embargada 

qualificou como inepta a inicial, ante à suposta ausência dos cálculos ou 

documentos que demonstrassem o alegado excesso de execução, bem 

como que delimitassem o valor incontroverso. Como bem salientado pela 

Embargada, o art. 917, § 3º, do novo Código de Processo Civil estabelece 

que, quando a razão dos embargos à execução se fundamenta na 

alegação de excesso de execução, o embargante deverá declarar, desde 

já, o valor que entenda como correto, juntando em sua inicial memória do 

cálculo demonstrando o excesso de execução alegado. Veja: “Art. 917. 

(...) § 3º Quando alegar que exequente, em excesso de execução, pleiteia 

quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o 

valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado de seu cálculo.” Tal exigência nada mais é do que a garantia do 

tratamento igualitário entre as partes, preconizado no art. 139, I, do NCPC. 

É que, ao se exigir, como requisito à propositura de ação de execução, 

que o exequente apresente o demonstrativo de débito atualizado, o mesmo 

se deve dar ao devedor que, ao propor embargos à execução sob a 

alegação de existência de excesso de execução, também deverá apontar, 

com seus cálculos, a origem de tal excesso, até mesmo como meio de se 

garantir ao exequente, então embargado, o efetivo contraditório. Assim, 

diante da propositura de embargos à execução, fundamentados 

exclusivamente em excesso de execução, sem que se tenha sido 

apontado o valor incontroverso, e sem que se tenha demonstrado o 

excesso à execução com a juntada à inicial do demonstrativo de cálculo, o 

julgador deverá rejeitar os embargos liminarmente, por força do art. 917, § 

4º, I, do NCPC: “Art. 917. (...) § 4º. Não apontado o valor correto ou não 

apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I – serão 

liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de 

execução for o seu único fundamento;” No entanto, analisando-se a inicial, 

percebe-se que os presentes embargos nãos e fundamentam somente na 

alegação de excesso na execução, tendo o Embargante alegado também 

suposto defeito nas sementes vendidas, bem como em alegada 

responsabilidade do representante da Embargada em lhe indicar e vender 

as sementes erradas para o período. Portanto, fácil perceber que a 

fundamentação dos presentes embargos não reside somente no alegado 

excesso de execução, havendo a alegação de fatos outros que impedem 

a rejeição da inicial somente pela ausência dos cálculos exigidos no art. 

917, § 3º, do CPC. Não de outra forma vem se manifestando a 

jurisprudência: “DE ACORDO COM O ARTIGO 739-A, § 5º, DO CÓDIGO DE 
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PROCESSO CIVIL, SOMENTE PODEM SER REJEITADOS LIMINARMENTE, 

POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULOS, OS 

EMBARGOS FUNDAMENTADOS EXCLUSIVAMENTE NO EXCESSO DE 

EXECUÇÃO. NA HIPÓTESE DE A PARTE EMBARGANTE INVOCAR OUTROS 

FUNDAMENTOS, APENAS A PARTE RELATIVA AO EXCESSO DE 

EXECUÇÃO NÃO PODERÁ SER ANALISADA. 4. RECURSO DE APELAÇÃO 

CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.” (TJ-DF - APC: 

20110110259904 DF 0007586-36.2011.8.07.0001, Relator: NÍDIA CORRÊA 

LIMA, Data de Julgamento: 28/05/2014, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 03/06/2014 . Pág.: 97) Assim, AFASTA-SE a preliminar 

arguida de ausência de documentos essenciais para a propositura da 

ação. – Dos Pontos Controvertidos: Vencidas as preliminares, e à míngua 

de irregularidades, DECLARO saneado o feito. FIXO, como controvertidos, 

os pontos atinentes: a) existência de informação errônea pela Embargada 

ao Embargante quanto à qualidade e especificação técnica das sementes 

vendidas; b) o conhecimento do Embargante quanto à qualidade e tipo das 

sementes adquiridas; c) existência de defeito no produto adquirido quanto 

à sua germinação; d) eventual responsabilização da Embargada quanto à 

alegada falha na germinação das sementes adquiridas pelo Embargante; 

c) e existência de excesso de execução. Para fazer frente a tais 

questões, DEFIRO a produção de prova testemunhal e, em se verificando 

a necessidade, pericial. MANTENHO os encargos probatórios tais como 

definidos nos incisos I e II do art. 373 do NCPC. Dessa forma, caberá ao 

Embargante a prova de erro nas informações passadas pela Embargada 

no momento da aquisição das sementes, bem como na falha de sua 

germinação. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 20 de abril de 2020, às 15:30 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as 

Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de confissão. 

INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente a 

Embargada, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Caberá à própria Parte comprovar a 

intimação de sua Testemunha, por meio da juntada da cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência (art. 455 

do NCPC). Alternativamente, a Parte poderá apresentar suas Testemunhas 

no dia da audiência, dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC). 

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC). Por fim, POSTERGO, para momento posterior à 

audiência de instrução, a determinação da realização de eventual prova 

pericial. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 31 de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000275-29.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

P. D. S. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. T. F. (REU)

R. B. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Autos nº 1000275-29.2019.8.11.0051 Investigação de paternidade 

Despacho. Vistos etc. Analisando-se os autos, percebe-se que a 

Requerente não cumpriu a determinação da decisão anterior. Isso posto, 

INTIME-SE a Requerente, uma vez mais, para que, no prazo de 15 dias, 

integralize o polo passivo da demanda, com inclusão do Sr. Douglas Tico 

Floresta, genitor do suposto pai falecido, no polo passivo da demanda, sob 

pena de extinção do feito. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 27 de janeiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003645-16.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003645-16.2019.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. 

Embora o Requerente tenha corretamente consignado, no cabeçalho de 

sua inicial, o endereçamento do feito ao Juizado Especial desta Comarca, 

único com competência para as pequenas causas envolvendo a Fazenda 

Pública, ao que parece por equívoco, acabou remetendo os autos à 

distribuição, razão pela qual se recebeu a ação nesta 1ª Vara Judicial. 

Assim, dada a competência absoluta para o processamento da ação, 

DECLARO a incompetência do Juízo, determinando o encaminhamento dos 

autos ao Juizado Especial desta Comarca, com as homenagens de estilo. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 17 de fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003646-98.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA MOREIRA FEITOZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003646-98.2019.8.11.0051 Revisional Decisão. Vistos etc. Via 

de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o 

deferimento do pedido liminar. Do que se infere dos autos, limita-se a 

pretensão ao questionamento do preço consignado no contrato, 

supostamente diferente daquele praticável para compras à vista; da 

obrigação de apresentar comprovantes de pagamento, sempre que 

solicitado pela Requerida (Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo); da 

obrigação de guarda dos comprovantes de pagamento (Cláusula Terceira, 

Parágrafo Terceiro); da comissão de corretagem, já paga quando da 

pactuação do contrato (Cláusula Quarta); da possibilidade de resolução 

contratual independentemente de prévia notificação (Cláusula Quinta, 'b', e 

Cláusula Décima Segunda); da multa por atraso na lavratura da escritura 

pública (Cláusula Décima Primeira); da necessidade de informação de 

mudança de endereço (Cláusula Décima Segunda, 'd'); da taxa de 

repactuação (Cláusula Décima Segunda, Parágrafo Único); da cláusula 

penal (Cláusula Décima Quinta); da possibilidade de proceder-se à 

restituição parcelada do saldo remanescente (Cláusula Décima Quinta, 

Parágrafo Único); da não-indenização de obras inacabadas (Cláusula 

Décima Sexta, Parágrafo Primeiro); da anuência para a transferência do 

contrato (Cláusula Décima Oitava, 'a'); da correção monetária admitida nos 

primeiros 48 meses de contrato (Cláusula Décima Nona); e, por fim, da 

forma de reajuste das prestações (Cláusula Décima Nona). Pediu, ainda, 

em antecipação de tutela, a suspensão imediata das Cláusulas referentes 

à guarda e apresentação dos comprovantes de pagamento; à 

possibilidade de resolução contratual independentemente de notificação; à 

notificação de mudança de endereço; à taxa de repactuação; à cláusula 

penal; à restituição parcelada do saldo remanescente; à anuência da 

Requerida para a cessão do contrato; e à correção monetária. De pronto, 

nota-se que, ao menos em parte considerável das cláusulas abrangidas 

pelo pedido de antecipação de tutela, não há nenhum risco de demora a 

justificar a pronta manifestação judicial. Os encargos contratuais atinentes 

à guarda e preservação dos documentos, à informação sobre mudança 

de endereço e, ainda, à taxa de repactuação, esta de pequeno valor, são 

de simples cumprimento e não estão a revelar algum risco de dano 

irreparável à Parte. Ainda se inclui nesse conjunto a cláusula atinente à 
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notificação para a resolução do contrato, já que, a rigor, tendo sido 

judicializada a questão, a tendência é que se mantenha o vínculo negocial 

até o julgamento definitivo do feito. Outras questões, ainda que, sob 

perspectiva abstrata, passíveis de apresentar algum risco, não estão a 

exigir a antecipação de tutela porque não se declarou a existência de 

circunstância fática capaz de fazer operar a incidência da cláusula cujo 

afastamento se pretende. Assim, embora tenha pedido a suspensão 

imediata da cláusula que exige a concordância do vendedor para a 

cessão do contrato, a Parte autora não narrou a existência de situação de 

fato, presente ou iminente, que indique a possível operação de tal 

cláusula. O mesmo ocorre com a possibilidade de restituição parcelada e, 

ainda, com a cláusula penal compensatória estipulada, já que a Parte não 

descreveu a intenção de desfazer o negócio. Por fim, no que se refere à 

correção monetária, não parece existir contradição entre a afirmação de 

inexistência de reajuste das 48 primeiras prestações e a possibilidade de 

aplicar-se taxa de atualização monetária. É que, como se sabe, a correção 

monetária serve apenas para que se mantenha a obrigação em um mesmo 

patamar durante o correr dos anos. Não há, então, acréscimo, apenas 

atualização. Nesse contexto, não se faz necessário nenhum adiantamento 

do pronunciamento judicial. Mais adequado do que a antecipação de um 

direito ainda a ser reconhecido, com a consequente postergação do 

contraditório, é permitir o seguimento normal do processo, para que se 

colha a manifestação do Requerido antes de se adiantar algum comando 

judicial. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o 

pedido antecipatório feito pela Parte autora. Embora a Parte tenha se 

oposto à audiência de conciliação, só com a concordância do Requerido é 

que efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do 

NCPC). CITE-SE o Requerido e INTIME-SE a Requerente – esta só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Dada a 

antecipação da Requerente, o Requerido poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição em até 10 (dez) dias da audiência de 

conciliação (art. 334, § 5º, do NCPC). Nesse caso, o prazo de resposta 

fluirá a partir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação (art. 335, II, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim na 

hipótese de ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação 

(art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das 

alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, 

na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 17 de fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003736-09.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VIVELAINE DA SILVA RODRIGUES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 

LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003736-09.2019.8.11.0051 Revisional Decisão. Vistos etc. Via 

de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o 

deferimento do pedido liminar. Do que se infere dos autos, limita-se a 

pretensão ao questionamento do preço consignado no contrato, 

supostamente diferente daquele praticável para compras à vista; da 

obrigação de apresentar comprovantes de pagamento, sempre que 

solicitado pela Requerida (Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo); da 

obrigação de guarda dos comprovantes de pagamento (Cláusula Terceira, 

Parágrafo Terceiro); da comissão de corretagem, já paga quando da 

pactuação do contrato (Cláusula Quarta); da possibilidade de resolução 

contratual independentemente de prévia notificação (Cláusula Quinta, 'b', e 

Cláusula Décima Segunda); da multa por atraso na lavratura da escritura 

pública (Cláusula Décima Primeira); da necessidade de informação de 

mudança de endereço (Cláusula Décima Segunda, 'd'); da taxa de 

repactuação (Cláusula Décima Segunda, Parágrafo Único); da cláusula 

penal (Cláusula Décima Quinta); da possibilidade de proceder-se à 

restituição parcelada do saldo remanescente (Cláusula Décima Quinta, 

Parágrafo Único); da não-indenização de obras inacabadas (Cláusula 

Décima Sexta, Parágrafo Primeiro); da anuência para a transferência do 

contrato (Cláusula Décima Oitava, 'a'); da correção monetária admitida nos 

primeiros 48 meses de contrato (Cláusula Décima Nona); e, por fim, da 

forma de reajuste das prestações (Cláusula Décima Nona). Pediu, ainda, 

em antecipação de tutela, a suspensão imediata das Cláusulas referentes 

à guarda e apresentação dos comprovantes de pagamento; à 

possibilidade de resolução contratual independentemente de notificação; à 

notificação de mudança de endereço; à taxa de repactuação; à cláusula 

penal; à restituição parcelada do saldo remanescente; à anuência da 

Requerida para a cessão do contrato; e à correção monetária. De pronto, 

nota-se que, ao menos em parte considerável das cláusulas abrangidas 

pelo pedido de antecipação de tutela, não há nenhum risco de demora a 

justificar a pronta manifestação judicial. Os encargos contratuais atinentes 

à guarda e preservação dos documentos, à informação sobre mudança 

de endereço e, ainda, à taxa de repactuação, esta de pequeno valor, são 

de simples cumprimento e não estão a revelar algum risco de dano 

irreparável à Parte. Ainda se inclui nesse conjunto a cláusula atinente à 

notificação para a resolução do contrato, já que, a rigor, tendo sido 

judicializada a questão, a tendência é que se mantenha o vínculo negocial 

até o julgamento definitivo do feito. Outras questões, ainda que, sob 

perspectiva abstrata, passíveis de apresentar algum risco, não estão a 

exigir a antecipação de tutela porque não se declarou a existência de 

circunstância fática capaz de fazer operar a incidência da cláusula cujo 

afastamento se pretende. Assim, embora tenha pedido a suspensão 

imediata da cláusula que exige a concordância do vendedor para a 

cessão do contrato, a Parte autora não narrou a existência de situação de 

fato, presente ou iminente, que indique a possível operação de tal 

cláusula. O mesmo ocorre com a possibilidade de restituição parcelada e, 

ainda, com a cláusula penal compensatória estipulada, já que a Parte não 

descreveu a intenção de desfazer o negócio. Por fim, no que se refere à 

correção monetária, não parece existir contradição entre a afirmação de 

inexistência de reajuste das 48 primeiras prestações e a possibilidade de 

aplicar-se taxa de atualização monetária. É que, como se sabe, a correção 

monetária serve apenas para que se mantenha a obrigação em um mesmo 

patamar durante o correr dos anos. Não há, então, acréscimo, apenas 

atualização. Nesse contexto, não se faz necessário nenhum adiantamento 

do pronunciamento judicial. Mais adequado do que a antecipação de um 

direito ainda a ser reconhecido, com a consequente postergação do 

contraditório, é permitir o seguimento normal do processo, para que se 

colha a manifestação do Requerido antes de se adiantar algum comando 

judicial. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o 

pedido antecipatório feito pela Parte autora. Embora a Parte tenha se 

oposto à audiência de conciliação, só com a concordância do Requerido é 

que efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do 

NCPC). CITE-SE o Requerido e INTIME-SE a Requerente – esta só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Dada a 

antecipação da Requerente, o Requerido poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição em até 10 (dez) dias da audiência de 

conciliação (art. 334, § 5º, do NCPC). Nesse caso, o prazo de resposta 

fluirá a partir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação (art. 335, II, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim na 

hipótese de ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação 

(art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das 

alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, 

na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 17 de fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003788-05.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON DA COSTA CONDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 

LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003788-05.2019.8.11.0051 Revisional Decisão. Vistos etc. Via 

de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o 

deferimento do pedido liminar. Do que se infere dos autos, limita-se a 

pretensão ao questionamento do preço consignado no contrato, 

supostamente diferente daquele praticável para compras à vista; da 

obrigação de apresentar comprovantes de pagamento, sempre que 

solicitado pela Requerida (Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo); da 

obrigação de guarda dos comprovantes de pagamento (Cláusula Terceira, 

Parágrafo Terceiro); da comissão de corretagem, já paga quando da 

pactuação do contrato (Cláusula Quarta); da possibilidade de resolução 

contratual independentemente de prévia notificação (Cláusula Quinta, 'b', e 

Cláusula Décima Segunda); da multa por atraso na lavratura da escritura 

pública (Cláusula Décima Primeira); da necessidade de informação de 

mudança de endereço (Cláusula Décima Segunda, 'd'); da taxa de 

repactuação (Cláusula Décima Segunda, Parágrafo Único); da cláusula 

penal (Cláusula Décima Quinta); da possibilidade de proceder-se à 

restituição parcelada do saldo remanescente (Cláusula Décima Quinta, 

Parágrafo Único); da não-indenização de obras inacabadas (Cláusula 

Décima Sexta, Parágrafo Primeiro); da anuência para a transferência do 

contrato (Cláusula Décima Oitava, 'a'); da correção monetária admitida nos 

primeiros 48 meses de contrato (Cláusula Décima Nona); e, por fim, da 

forma de reajuste das prestações (Cláusula Décima Nona). Pediu, ainda, 

em antecipação de tutela, a suspensão imediata das Cláusulas referentes 

à guarda e apresentação dos comprovantes de pagamento; à 

possibilidade de resolução contratual independentemente de notificação; à 

notificação de mudança de endereço; à taxa de repactuação; à cláusula 

penal; à restituição parcelada do saldo remanescente; à anuência da 

Requerida para a cessão do contrato; e à correção monetária. De pronto, 

nota-se que, ao menos em parte considerável das cláusulas abrangidas 

pelo pedido de antecipação de tutela, não há nenhum risco de demora a 

justificar a pronta manifestação judicial. Os encargos contratuais atinentes 

à guarda e preservação dos documentos, à informação sobre mudança 

de endereço e, ainda, à taxa de repactuação, esta de pequeno valor, são 

de simples cumprimento e não estão a revelar algum risco de dano 

irreparável à Parte. Ainda se inclui nesse conjunto a cláusula atinente à 

notificação para a resolução do contrato, já que, a rigor, tendo sido 

judicializada a questão, a tendência é que se mantenha o vínculo negocial 

até o julgamento definitivo do feito. Outras questões, ainda que, sob 

perspectiva abstrata, passíveis de apresentar algum risco, não estão a 

exigir a antecipação de tutela porque não se declarou a existência de 

circunstância fática capaz de fazer operar a incidência da cláusula cujo 

afastamento se pretende. Assim, embora tenha pedido a suspensão 

imediata da cláusula que exige a concordância do vendedor para a 

cessão do contrato, a Parte autora não narrou a existência de situação de 

fato, presente ou iminente, que indique a possível operação de tal 

cláusula. O mesmo ocorre com a possibilidade de restituição parcelada e, 

ainda, com a cláusula penal compensatória estipulada, já que a Parte não 

descreveu a intenção de desfazer o negócio. Por fim, no que se refere à 

correção monetária, não parece existir contradição entre a afirmação de 

inexistência de reajuste das 48 primeiras prestações e a possibilidade de 

aplicar-se taxa de atualização monetária. É que, como se sabe, a correção 

monetária serve apenas para que se mantenha a obrigação em um mesmo 

patamar durante o correr dos anos. Não há, então, acréscimo, apenas 

atualização. Nesse contexto, não se faz necessário nenhum adiantamento 

do pronunciamento judicial. Mais adequado do que a antecipação de um 

direito ainda a ser reconhecido, com a consequente postergação do 

contraditório, é permitir o seguimento normal do processo, para que se 

colha a manifestação do Requerido antes de se adiantar algum comando 

judicial. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o 

pedido antecipatório feito pela Parte autora. Embora a Parte tenha se 

oposto à audiência de conciliação, só com a concordância do Requerido é 

que efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do 

NCPC). CITE-SE o Requerido e INTIME-SE o Requerente – este só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Dada a 

antecipação do Requerente, o Requerido poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição em até 10 (dez) dias da audiência de 

conciliação (art. 334, § 5º, do NCPC). Nesse caso, o prazo de resposta 

fluirá a partir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação (art. 335, II, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim na 

hipótese de ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação 

(art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das 

alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, 

na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 17 de fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000002-16.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO REGIS PACHECO BONFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 

LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000002-16.2020.8.11.0051 Revisional Decisão. Vistos etc. Via 

de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o 

deferimento do pedido liminar. Do que se infere dos autos, limita-se a 

pretensão ao questionamento do preço consignado no contrato, 

supostamente diferente daquele praticável para compras à vista; da 

obrigação de apresentar comprovantes de pagamento, sempre que 

solicitado pela Requerida (Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo); da 

obrigação de guarda dos comprovantes de pagamento (Cláusula Terceira, 

Parágrafo Terceiro); da comissão de corretagem, já paga quando da 

pactuação do contrato (Cláusula Quarta); da possibilidade de resolução 

contratual independentemente de prévia notificação (Cláusula Quinta, 'b', e 

Cláusula Décima Segunda); da multa por atraso na lavratura da escritura 

pública (Cláusula Décima Primeira); da necessidade de informação de 

mudança de endereço (Cláusula Décima Segunda, 'd'); da taxa de 

repactuação (Cláusula Décima Segunda, Parágrafo Único); da cláusula 

penal (Cláusula Décima Quinta); da possibilidade de proceder-se à 

restituição parcelada do saldo remanescente (Cláusula Décima Quinta, 

Parágrafo Único); da não-indenização de obras inacabadas (Cláusula 

Décima Sexta, Parágrafo Primeiro); da anuência para a transferência do 

contrato (Cláusula Décima Oitava, 'a'); da correção monetária admitida nos 

primeiros 48 meses de contrato (Cláusula Décima Nona); e, por fim, da 

forma de reajuste das prestações (Cláusula Décima Nona). Pediu, ainda, 

em antecipação de tutela, a suspensão imediata das Cláusulas referentes 

à guarda e apresentação dos comprovantes de pagamento; à 

possibilidade de resolução contratual independentemente de notificação; à 

notificação de mudança de endereço; à taxa de repactuação; à cláusula 
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penal; à restituição parcelada do saldo remanescente; à anuência da 

Requerida para a cessão do contrato; e à correção monetária. De pronto, 

nota-se que, ao menos em parte considerável das cláusulas abrangidas 

pelo pedido de antecipação de tutela, não há nenhum risco de demora a 

justificar a pronta manifestação judicial. Os encargos contratuais atinentes 

à guarda e preservação dos documentos, à informação sobre mudança 

de endereço e, ainda, à taxa de repactuação, esta de pequeno valor, são 

de simples cumprimento e não estão a revelar algum risco de dano 

irreparável à Parte. Ainda se inclui nesse conjunto a cláusula atinente à 

notificação para a resolução do contrato, já que, a rigor, tendo sido 

judicializada a questão, a tendência é que se mantenha o vínculo negocial 

até o julgamento definitivo do feito. Outras questões, ainda que, sob 

perspectiva abstrata, passíveis de apresentar algum risco, não estão a 

exigir a antecipação de tutela porque não se declarou a existência de 

circunstância fática capaz de fazer operar a incidência da cláusula cujo 

afastamento se pretende. Assim, embora tenha pedido a suspensão 

imediata da cláusula que exige a concordância do vendedor para a 

cessão do contrato, a Parte autora não narrou a existência de situação de 

fato, presente ou iminente, que indique a possível operação de tal 

cláusula. O mesmo ocorre com a possibilidade de restituição parcelada e, 

ainda, com a cláusula penal compensatória estipulada, já que a Parte não 

descreveu a intenção de desfazer o negócio. Por fim, no que se refere à 

correção monetária, não parece existir contradição entre a afirmação de 

inexistência de reajuste das 48 primeiras prestações e a possibilidade de 

aplicar-se taxa de atualização monetária. É que, como se sabe, a correção 

monetária serve apenas para que se mantenha a obrigação em um mesmo 

patamar durante o correr dos anos. Não há, então, acréscimo, apenas 

atualização. Nesse contexto, não se faz necessário nenhum adiantamento 

do pronunciamento judicial. Mais adequado do que a antecipação de um 

direito ainda a ser reconhecido, com a consequente postergação do 

contraditório, é permitir o seguimento normal do processo, para que se 

colha a manifestação do Requerido antes de se adiantar algum comando 

judicial. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o 

pedido antecipatório feito pela Parte autora. Embora a Parte tenha se 

oposto à audiência de conciliação, só com a concordância do Requerido é 

que efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do 

NCPC). CITE-SE o Requerido e INTIME-SE o Requerente – este só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Dada a 

antecipação do Requerente, o Requerido poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição em até 10 (dez) dias da audiência de 

conciliação (art. 334, § 5º, do NCPC). Nesse caso, o prazo de resposta 

fluirá a partir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação (art. 335, II, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim na 

hipótese de ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação 

(art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das 

alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, 

na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 17 de fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000011-75.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE TEIXEIRA DA SILVA VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000011-75.2020.8.11.0051 Revisional Decisão. Vistos etc. Via 

de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o 

deferimento do pedido liminar. Do que se infere dos autos, limita-se a 

pretensão ao questionamento do preço consignado no contrato, 

supostamente diferente daquele praticável para compras à vista; da 

obrigação de apresentar comprovantes de pagamento, sempre que 

solicitado pela Requerida (Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo); da 

obrigação de guarda dos comprovantes de pagamento (Cláusula Terceira, 

Parágrafo Terceiro); da comissão de corretagem, já paga quando da 

pactuação do contrato (Cláusula Quarta); da possibilidade de resolução 

contratual independentemente de prévia notificação (Cláusula Quinta, 'b', e 

Cláusula Décima Segunda); da multa por atraso na lavratura da escritura 

pública (Cláusula Décima Primeira); da necessidade de informação de 

mudança de endereço (Cláusula Décima Segunda, 'd'); da taxa de 

repactuação (Cláusula Décima Segunda, Parágrafo Único); da cláusula 

penal (Cláusula Décima Quinta); da possibilidade de proceder-se à 

restituição parcelada do saldo remanescente (Cláusula Décima Quinta, 

Parágrafo Único); da não-indenização de obras inacabadas (Cláusula 

Décima Sexta, Parágrafo Primeiro); da anuência para a transferência do 

contrato (Cláusula Décima Oitava, 'a'); da correção monetária admitida nos 

primeiros 48 meses de contrato (Cláusula Décima Nona); e, por fim, da 

forma de reajuste das prestações (Cláusula Décima Nona). Pediu, ainda, 

em antecipação de tutela, a suspensão imediata das Cláusulas referentes 

à guarda e apresentação dos comprovantes de pagamento; à 

possibilidade de resolução contratual independentemente de notificação; à 

notificação de mudança de endereço; à taxa de repactuação; à cláusula 

penal; à restituição parcelada do saldo remanescente; à anuência da 

Requerida para a cessão do contrato; e à correção monetária. De pronto, 

nota-se que, ao menos em parte considerável das cláusulas abrangidas 

pelo pedido de antecipação de tutela, não há nenhum risco de demora a 

justificar a pronta manifestação judicial. Os encargos contratuais atinentes 

à guarda e preservação dos documentos, à informação sobre mudança 

de endereço e, ainda, à taxa de repactuação, esta de pequeno valor, são 

de simples cumprimento e não estão a revelar algum risco de dano 

irreparável à Parte. Ainda se inclui nesse conjunto a cláusula atinente à 

notificação para a resolução do contrato, já que, a rigor, tendo sido 

judicializada a questão, a tendência é que se mantenha o vínculo negocial 

até o julgamento definitivo do feito. Outras questões, ainda que, sob 

perspectiva abstrata, passíveis de apresentar algum risco, não estão a 

exigir a antecipação de tutela porque não se declarou a existência de 

circunstância fática capaz de fazer operar a incidência da cláusula cujo 

afastamento se pretende. Assim, embora tenha pedido a suspensão 

imediata da cláusula que exige a concordância do vendedor para a 

cessão do contrato, a Parte autora não narrou a existência de situação de 

fato, presente ou iminente, que indique a possível operação de tal 

cláusula. O mesmo ocorre com a possibilidade de restituição parcelada e, 

ainda, com a cláusula penal compensatória estipulada, já que a Parte não 

descreveu a intenção de desfazer o negócio. Por fim, no que se refere à 

correção monetária, não parece existir contradição entre a afirmação de 

inexistência de reajuste das 48 primeiras prestações e a possibilidade de 

aplicar-se taxa de atualização monetária. É que, como se sabe, a correção 

monetária serve apenas para que se mantenha a obrigação em um mesmo 

patamar durante o correr dos anos. Não há, então, acréscimo, apenas 

atualização. Nesse contexto, não se faz necessário nenhum adiantamento 

do pronunciamento judicial. Mais adequado do que a antecipação de um 

direito ainda a ser reconhecido, com a consequente postergação do 

contraditório, é permitir o seguimento normal do processo, para que se 

colha a manifestação do Requerido antes de se adiantar algum comando 

judicial. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o 

pedido antecipatório feito pela Parte autora. Embora a Parte tenha se 

oposto à audiência de conciliação, só com a concordância do Requerido é 

que efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do 

NCPC). CITE-SE o Requerido e INTIME-SE a Requerente – esta só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Dada a 

antecipação da Requerente, o Requerido poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição em até 10 (dez) dias da audiência de 

conciliação (art. 334, § 5º, do NCPC). Nesse caso, o prazo de resposta 

fluirá a partir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 
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conciliação (art. 335, II, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim na 

hipótese de ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação 

(art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das 

alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, 

na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 17 de fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000880-09.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SANTOS DA HORA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000880-09.2018.8.11.0051 Execução Decisão. Vistos etc. 

DEFIRO o pedido aduzido pela Exequente para solicitar informações, ao 

departamento de trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da 

existência de veículos eventualmente cadastrados em nome do 

Executado. Em sendo o caso, DETERMINO, desde logo, a indicação da 

restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, nomeando, 

desde logo, a Exequente como Depositário. Caberá à Exequente informar o 

local onde o veículo pode ser localizado, a fim de ultimar a penhora e 

permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a 

pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes para que se manifestem 

sobre o laudo correspondente. Feita a penhora, INTIMEM-SE as Partes 

para o que de direito. Se impossível a providência, INTIME-SE a Exequente 

para que indique bens penhoráveis do Executado, sob pena de 

suspensão do feito, na forma do art. 791, III, do CPC. Sem prejuízo, 

DETERMINO a transferência do valor penhorado para a conta indicada pela 

Exequente. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 10 de fevereiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001187-26.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WANESKA WEBBER DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001187-26.2019.8.11.0051 Cobrança Sentença. Vistos etc. 

Waneska Webber de Assunção, devidamente qualificada, ajuizou a 

presente ação de cobrança em face de Seguradora Líder Seguros DPVAT 

S.A., pessoa jurídica igualmente qualificada, visando à condenação da 

Requerida ao pagamento de indenização dos danos pessoais causados 

por acidente de trânsito. Para tanto, alegou que as lesões sofridas teriam 

causado sequelas de grande monta, que autorizariam o recebimento de 

indenização. Recebida a inicial, a Requerida foi citada. Em sua 

contestação, arguiu pela extinção do feito, ante a suposta ausência de 

documento essencial, bem como pela suposta divergência na assinatura 

do instrumento procuratório. No mérito, defendeu a falta de prova da 

alegada invalidez. A Requerente, por sua vez, impugnou a contestação. É 

o relato do necessário. Fundamento. – Do Julgamento Imediato da Lide: O 

deslinde da demanda não depende de instrução probatória. Assim, atento 

aos princípios da celeridade e da economia processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. É que simples 

leitura da inicial basta para concluir-se que a verificação dos pedidos 

autorais depende exclusivamente da correta interpretação da legislação 

vigente, de modo que, mostra-se mesmo impertinente a produção de 

qualquer outra prova senão aquelas constantes nos autos. De fato, o art. 

472 do novo Código de Processo Civil autoriza a dispensa de produção de 

novo exame pericial quando qualquer das Partes trouxer aos autos 

pareceres técnicos suficientes para a elucidação dos fatos: Art. 472. O 

juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na 

contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres 

técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. A norma 

em comento mostra-se como valorosa ferramenta para a efetivação da 

garantia constitucional da celeridade processual, visto que possibilita ao 

julgador o julgamento imediato do mérito, reconhecendo a impertinência no 

prolongamento da lide para aferição de questões já devidamente e 

fundamentadamente resolvidas. Para sua aplicação, basta a observância 

do contraditório e da ampla defesa, como bem nos ensina Misael 

Montenegro Filho (2016): “Respeito ao princípio da razoável duração do 

processo: A norma em exame deve ser valorizada, evitando a prática de 

atos que possam retardar a entrega da prestação jurisdicional. Para que o 

documento que acompanhou a petição inicial ou a contestação seja 

utilizado pelo magistrado na formação do seu convencimento, é 

imprescindível que a parte contrária tenha a oportunidade de sobre ele se 

manifestar, em respeito aos princípios da bilateralidade da audiência e do 

contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do 

pronunciamento.” No presente caso, verifica-se que, do laudo pericial 

realizado no procedimento administrativo, e posteriormente juntado pela 

Requerida, garantiu-se ao Requerente a oportunidade de impugná-lo. 

Dessa forma, tendo sido respeitados o contraditório e a ampla defesa, 

bem como se reconhecendo a fundamentação do laudo apresentado, 

dispensa-se a produção de novo exame pericial, estando a ação apta à 

apreciação do mérito. – Das Preliminares Do Comprovante de Endereço Em 

sede de preliminar, a Requerida alegou que, a ausência de documento de 

comprovante de residência em nome da Requerente impossibilitaria a 

fixação do foro. No entanto, mesmo que não se tenha juntado nos autos 

qualquer documento que de praxe serviria como comprovante de 

residência há nos autos outros documentos que comprovam de forma 

suficiente o endereço da Requerente. Assim, não há que se falar em 

ausência de documento essencial à inicial ou qualquer prejudicialidade 

quanto à fixação do foro competente. Isso posto, AFASTA-SE a preliminar 

ventilada. Da Assinatura do Instrumento Procuratório Em que pese a 

alegação do Requerido, a simples suposição de que a assinatura 

constante na procuração não tenha sido de lavra da Requerente é 

insuficiente para a extinção do feito. Aliás, sequer se verifica a existência 

de divergência tal que possa de alguma forma prejudicar o andamento do 

feito. No mais, eventuais discussões acerca da veracidade de assinaturas 

ou de documentos devem ser levantadas por meio do incidente de 

falsidade, e não por simples petição, ainda mais tratando tal impugnação 

como preliminar de mérito. Portanto, dada a fragilidade da alegação quanto 

a suposta invalidade da assinatura posta no instrumento procuratório, 

AFASTO a preliminar arguida. – Do Mérito: Analisando-se detidamente os 

autos, entendo que as provas constantes nos autos, nomeadamente a 

perícia médica realizada no processo administrativo, são suficientes para 

bem identificar e detalhar todas as questões fáticas necessárias ao 

deslinde da presente demanda, não havendo qualquer motivo para 

desqualificar o laudo apresentado, tampouco, como já demonstrado acima, 

ser complementado por novo laudo pericial. Nesse ponto, nota-se que os 

documentos juntados à inicial dão mesmo conta da ocorrência de acidente 

automobilístico que vitimou a Requerente, tornando-se fato incontroverso. 

No entanto, para que se configure o direito da Requerente ao recebimento 

da indenização conforme pleiteada, dever-se-á comprovar que as lesões 

sofridas resultaram mesmo em perda funcional completa de um dos 

membros inferiores, a autorizar a indenização no valor de R$ 13.500,00, 

tal qual previsto na Lei 6.194/74. Para tanto, o Laudo Pericial apresentado 

nos autos, apesar de concluir que o Requerente realmente sofreu 

acidente de trânsito, com diagnóstico de fratura proximal do úmero direito, 

foi enfático em afirmar que tais danos foram resolvidos por meio de 

tratamento conservador com alta médica e sem sequela. Portanto, por 

meio de perícia médica fundamentada, no processo administrativo 

reconheceu-se que a Requerente não faz jus ao recebimento da 

indenização pleiteada. Decido. Isso posto, na forma do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO improcedentes os pedidos aduzidos na 
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inicial, uma vez que inexistentes qualquer sequela ou invalidez indenizável. 

Condeno a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários 

sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC. No entanto, a sua exigibilidade ficará 

suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, quando então o credor poderá 

comprovar a alteração da condição do Requerente, nos termos do art. 98, 

§ 3º, do NCPC. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, dando-se 

baixa na distribuição. P.I.C. Campo Verde/MT, 13 de fevereiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002771-65.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002771-65.2018.8.11.0051 Previdenciário Sentença. Vistos etc. 

Davi Gomes da Silva, devidamente qualificado, ajuizou a presente ação 

previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

igualmente qualificado. Recebida a inicial, indeferiu-se o pedido 

antecipatório. Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação. O 

Requerente impugnou a contestação. Feita a perícia, o Requerente foi 

constatado com incapacidade laborativa total e temporária. O Requerente 

impugnou o laudo pericial. Devidamente intimado, o Requerido nada 

manifestou quanto ao laudo pericial. É o relato do necessário. Fundamento. 

Da Aposentadoria por Invalidez Como se sabe, a aposentadoria por 

invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, é concedida ao 

segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for 

considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nessa condição. Os requisitos para a concessão 

do benefício aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; 

b) a carência, quando exigida, e; c) a incapacidade para o trabalho. Para a 

obtenção do aludido benefício, cumpre ao interessado demonstrar sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 18, I, ‘a’ c/c art. 39, I 

e art. 42 da Lei n. 8.213/91), além de cumprir com período de carência, que 

para a aposentadoria por invalidez perfaz o total de doze contribuições 

mensais, conforme estabelecido pelo art. 25, I, da Lei n. 8.213/91. 

Conforme vemos em análise à perícia médica, o Requerente foi constatado 

com incapacidade total e temporária, estando apto a reabilitação por meio 

de tratamento medicamentoso e fisioterápico. Para melhor entendimento 

das conclusões exaradas no último laudo apresentado, colaciona-se 

trecho da perícia realizada, destacando-se os quesitos 5.4, e 5.10, com 

suas respectivas respostas: “5.4. A doença torna o Autor incapaz para 

seu trabalho? Se sim, total ou parcialmente para a atividade habitual? R – 

Sim, total e temporária. 5.10. A medicação que faz uso o periciando é 

apenas paliativa ou serve para curar a doença? Este(s) medicamento(s) é 

(são) fornecido(s) gratuitamente pelo Governo? O sr. Perito saberia 

indicar aproximadamente o custo de cada medicação necessária para o 

tratamento do periciando? R – É paliativa, a patologia não tem cura, mas 

com tratamento adequado e medidas preventivas pode ser controlada. O 

medicamento manipulado não é fornecido pelo SUS. Não é possível fixar o 

custo do tratamento.” Não obstante a constatação de condições sociais 

subjetivas ao Requerente, que dificultem sua reabilitação profissional, 

tem-se que a perita não descartou de todo a hipótese de seu retorno ao 

trabalho, sendo categórica em afirmar a possibilidade de reabilitação 

profissional da Requerente. Nesse ponto, diante da possibilidade, mesmo 

que remota, de reabilitação profissional e reinserção do segurado ao 

mercado de trabalho, tem-se que o interesse coletivo, aqui representado 

pela Autarquia Ré, sobrepõe-se aos desejos pessoais do Requerente. 

Portanto, ausente o requisito de incapacidade total e permanente para o 

trabalho, e com a possibilidade de reabilitação profissional constatada na 

perícia, não há que se falar em direito à aposentadoria por invalidez, 

devendo ser indeferido o pedido do Requerente. Do Auxílio-Doença Como 

se sabe, o auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, é 

concedido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos. Os requisitos para a concessão do benefício auxílio-doença 

são: a) a qualidade de segurado; b) a carência, quando exigida, e; c) a 

incapacidade para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias. Quanto à 

qualidade de segurado, resta comprovada pelos documentos juntados aos 

autos pelo Requerente. No tocante à carência exigida, tem-se igual 

comprovação pelos documentos constantes nos autos. No que se refere 

à incapacidade laborativa, conforme já amplamente demonstrado no tópico 

anterior, que analisou o pedido de aposentadoria por invalidez, o 

Requerente foi constatado com incapacidade laborativa total e temporária. 

Constatou-se também a possibilidade de reabilitação profissional. Assim, 

fica evidente estarem devidamente preenchidos os requisitos exigidos 

pela lei para a concessão do benefício do auxílio-doença, conforme já 

apontado pela jurisprudência: “Reconhecida incapacidade parcial e 

temporária, devido o auxílio-doença a contar da data da cessação 

administrativa indevida do benefício (em 30.06.2007), descontados 

eventuais valores pagos a título de benefício por incapacidade, sob pena 

de enriquecimento ilícito.” (TRF 01ª R.; AC 0005585-83.2006.4.01.3807; 

MG; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Cleberson José Rocha) Dessa 

forma, considerando que foram preenchidos os requisitos legais, de rigor 

a procedência do pedido inicial de implementação do benefício de 

auxílio-doença. – Da Duração do Benefício Em que pese a Perita ter 

delimitado prazo de duração da incapacidade laborativa em seis meses, 

que seria o prazo para a reabilitação profissional do Requerente, a 

profissional especificou que tal recuperação somente poderia se dar 

mediante a realização de tratamento por medicação e fisioterapia. Dessa 

forma, percebe-se a impossibilidade de se limitar a duração do benefício 

por somente seis meses, eis que não cabe ao julgador, tampouco à Perita, 

precisar a data de realização do tratamento, tampouco estabelecer que a 

recuperação do Requerente se dará sem qualquer intercorrência. Assim, 

consigne-se que, ao benefício aqui concedido, não será determinado 

prazo de duração, somente podendo ser cessado pelo Requerido no caso 

de se constatar a reabilitação profissional do Requerente por meio de 

perícia médica fundamentada. Decido. Isso posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

de auxílio-doença aduzido pelo Requerente para condenar o Requerido ao 

pagamento das parcelas vencidas, a partir do requerimento administrativo, 

em 04 de outubro de 2018. As prestações em atraso deverão ser pagas 

de uma única vez, às quais incidirão os índices de correção monetária e 

juros moratórios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

DETERMINO ainda, que o Requerido implante, de imediato, o benefício 

previdenciário de auxílio-doença, com renda mensal inicial de 91% do 

salário de benefício, não podendo ser inferior a um salário mínimo. 

Oficie-se ao posto do INSS em Cuiabá/MT, por meio da APS/ADJ, devendo 

ser encaminhada cópia desta sentença, acompanhada dos seguintes 

documentos da parte Autora: CPF, Carteira de Identidade e, também com o 

seu endereço, como recomendado no Ofício Circular nº 482/2005 – 

CGJ/DJA. Sem custas. CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações em atraso, 

nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, e da Súmula 111/STJ. Sem reexame 

necessário, conforme dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de Processo 

Civil. P.I.C. Campo Verde/MT, 13 de fevereiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001392-89.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LIOBINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001392-89.2018.8.11.0051 Previdenciária Sentença. Vistos etc. 

Liobino Cavalcante de Oliveira, devidamente qualificado, ajuizou a 

presente ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, igualmente qualificado. Devidamente citado, o Requerido 

apresentou contestação. O Requerente impugnou a contestação. Feita a 

perícia, o Requerente foi constatado com incapacidade laborativa parcial e 

permanente. É o relato do necessário. Fundamento. Da Aposentadoria por 

Invalidez Como se sabe, a aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 
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42 da Lei nº 8.213/91, é concedida ao segurado que, estando ou não em 

gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e 

insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. Os 

requisitos para a concessão do benefício aposentadoria por invalidez são: 

a) a qualidade de segurado; b) a carência, quando exigida, e; c) a 

incapacidade para o trabalho. Para a obtenção do aludido benefício, 

cumpre ao interessado demonstrar sua incapacidade total e permanente 

para o trabalho (art. 18, I, ‘a’ c/c art. 39, I e art. 42 da Lei n. 8.213/91), além 

de cumprir com período de carência, que para a aposentadoria por 

invalidez perfaz o total de doze contribuições mensais, conforme 

estabelecido pelo art. 25, I, da Lei n. 8.213/91. Conforme vemos em análise 

à perícia médica, o Requerente foi constatado com incapacidade parcial e 

permanente, estando apta a reabilitação por meio de tratamento. Para 

melhor entendimento das conclusões exaradas no último laudo 

apresentado, colaciona-se trecho da perícia realizada, destacando-se os 

quesitos 4.f; 4.g; e 4.l, com suas respectivas respostas: “4.f. 

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. R – Sim. 

Pelo exame clínico sem alterações importantes no momento e pelo exame 

complementar com alterações importantes na coluna. Há restrições para 

levantamento de peso excessivo, postura viciosa e sobrecarga da coluna 

em caráter preventivo para evitar o agravamento da patologia 

degenerativa e irreversível. 4.g. Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? R – É parcial e permanente. 4.l. Caso se 

conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se 

o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional 

ou para a reabilitação? Qual atividade? R – Sim. Há restrições para 

atividades que não exijam levantamento de peso excessivo, esforços 

físicos intensos, postura viciosa e sobrecarga da coluna em caráter 

preventivo para evitar o agravamento da patologia degenerativa e 

irreversível.” Não obstante a constatação de condições sociais subjetivas 

ao Requerente, que dificultem sua reabilitação profissional, tem-se que a 

perita não descartou de todo a hipótese de seu retorno ao trabalho, sendo 

categórica em afirmar a possibilidade de reabilitação profissional do 

Requerente. Nesse ponto, diante da possibilidade, mesmo que remota, de 

reabilitação profissional e reinserção do segurado ao mercado de 

trabalho, tem-se que o interesse coletivo, aqui representado pela 

Autarquia Ré, sobrepõe-se aos desejos pessoais do Requerente. 

Portanto, ausente o requisito de incapacidade total e permanente para o 

trabalho, e com a possibilidade de reabilitação profissional constatada na 

perícia, não há que se falar em direito à aposentadoria por invalidez, 

devendo ser indeferido o pedido do Requerente. Do Auxílio-Doença Como 

se sabe, o auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, é 

concedido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos. Os requisitos para a concessão do benefício auxílio-doença 

são: a) a qualidade de segurado; b) a carência, quando exigida, e; c) a 

incapacidade para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias. Quanto à 

qualidade de segurado, resta comprovada pelos documentos juntados aos 

autos pelo Requerente. No tocante à carência exigida, tem-se igual 

comprovação pelos documentos constantes nos autos. No que se refere 

à incapacidade laborativa, conforme já amplamente demonstrado no tópico 

anterior, que analisou o pedido de aposentadoria por invalidez, o 

Requerente foi constatado com incapacidade laborativa parcial e 

permanente. Constatou-se também a possibilidade de reabilitação 

profissional. Assim, fica evidente estarem devidamente preenchidos os 

requisitos exigidos pela lei para a concessão do benefício do 

auxílio-doença, conforme já apontado pela jurisprudência: “A alegada 

incapacidade parcial e permanente ficou plenamente demonstrada pela 

perícia médica e pelos documentos juntados aos autos. II- Embora 

caracterizada a incapacidade parcial e permanente, devem ser 

consideradas a idade da parte autora e a possibilidade de readaptação a 

outras atividades, motivo pelo qual entendo que agiu com acerto o Juízo a 

quo ao conceder o benefício de auxílio doença. III- Apelação improvida.” 

(TRF-3 - Ap: 00140679120184039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 10/09/2018, OITAVA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/09/2018) Dessa 

forma, considerando que foram preenchidos os requisitos legais, de rigor 

a procedência do pedido inicial de implementação do benefício de 

auxílio-doença. – Da Antecipação de Tutela Consta das razões finais do 

Requerente, pedido para concessão de antecipação da tutela para a 

imediata implementação do benefício antes do trânsito em julgado da 

sentença. Os Requisitos para a concessão da tutela de urgência estão 

dispostos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferece-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão.” Realmente, segundo o Requerente, a liminar seria 

imprescindível porque, do contrário, teria que aguardar o término da ação 

judicial com o trânsito em julgado da sentença, para a satisfação de seu 

direito. Como já bem apontado, o Requerente preencheu todos os 

requisitos exigidos para a concessão do benefício de auxílio-doença. 

Dessa forma, é indene de dúvidas que a Parte Autora preencheu o 

requisito do fumus boni iuris, como também, considerando-se o caráter 

alimentar da demanda, o requisito do perigo da demora. Assim, o 

deferimento da antecipação de tutela com início imediato do benefício 

pleiteado é medida que se impõe. Decido. Isso posto, nos termos do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de auxílio-doença aduzido pela Requerente para condenar o 

Requerido ao pagamento das parcelas vencidas, a partir da cessação do 

benefício anteriormente concedido, em 01 de junho de 2018. As 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma única vez, às quais 

incidirão os índices de correção monetária e juros moratórios previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal. DETERMINO ainda, que o Requerido 

implante, de imediato, o benefício previdenciário de auxílio-doença, com 

renda mensal inicial de 91% do salário de benefício, não podendo ser 

inferior a um salário mínimo. Oficie-se ao posto do INSS em Cuiabá/MT, por 

meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia desta sentença, 

acompanhada dos seguintes documentos da parte Autora: CPF, Carteira 

de Identidade e, também com o seu endereço, como recomendado no 

Ofício Circular nº 482/2005 – CGJ/DJA. Sem custas. CONDENO, por fim, o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre as prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, e 

da Súmula 111/STJ. Sem reexame necessário, conforme dispõe o artigo 

496, § 3°, do Código de Processo Civil. P.I.C. Campo Verde/MT, 14 de 

fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001425-45.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001425-45.2019.8.11.0051 Cobrança Sentença. Vistos etc. 

João Antônio de Oliveira, devidamente qualificada, ajuizou a presente ação 

de cobrança em face de Seguradora Líder Seguros DPVAT S.A., pessoa 

jurídica igualmente qualificada, visando à condenação da Requerida ao 

pagamento de indenização dos danos pessoais causados por acidente de 

trânsito. Para tanto, alegou que as lesões sofridas teriam causado 

sequelas de grande monta, que autorizariam o recebimento de 

indenização. Recebida a inicial, a Requerida foi citada. Em sua 

contestação, arguiu pela extinção do feito, ante a suposta ausência de 

documento essencial. No mérito, defendeu a falta de prova da alegada 

invalidez. Defendeu a necessidade de graduação da invalidez 

permanente, conforme tabela anexada à lei correspondente, bem como a 

existência de pagamento proporcional às lesões sofridas. O Requerente, 
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por sua vez, impugnou a contestação. É o relato do necessário. 

Fundamento. – Do Julgamento Imediato da Lide: O deslinde da demanda 

não depende de instrução probatória. Assim, atento aos princípios da 

celeridade e da economia processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. É que simples leitura da inicial basta para 

concluir-se que a verificação dos pedidos autorais depende 

exclusivamente da correta interpretação da legislação vigente, de modo 

que, mostra-se mesmo impertinente a produção de qualquer outra prova 

senão aquelas constantes nos autos. De fato, o art. 472 do novo Código 

de Processo Civil autoriza a dispensa de produção de novo exame pericial 

quando qualquer das Partes trouxer aos autos pareceres técnicos 

suficientes para a elucidação dos fatos: Art. 472. O juiz poderá dispensar 

prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, 

apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou 

documentos elucidativos que considerar suficientes. A norma em comento 

mostra-se como valorosa ferramenta para a efetivação da garantia 

constitucional da celeridade processual, visto que possibilita ao julgador o 

julgamento imediato do mérito, reconhecendo a impertinência no 

prolongamento da lide para aferição de questões já devidamente e 

fundamentadamente resolvidas. Para sua aplicação, basta a observância 

do contraditório e da ampla defesa, como bem nos ensina Misael 

Montenegro Filho (2016): “Respeito ao princípio da razoável duração do 

processo: A norma em exame deve ser valorizada, evitando a prática de 

atos que possam retardar a entrega da prestação jurisdicional. Para que o 

documento que acompanhou a petição inicial ou a contestação seja 

utilizado pelo magistrado na formação do seu convencimento, é 

imprescindível que a parte contrária tenha a oportunidade de sobre ele se 

manifestar, em respeito aos princípios da bilateralidade da audiência e do 

contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do 

pronunciamento.” No presente caso, verifica-se que, do laudo pericial 

realizado no procedimento administrativo, e posteriormente juntado pela 

Requerida, garantiu-se ao Requerente a oportunidade de impugná-lo. 

Dessa forma, tendo sido respeitados o contraditório e a ampla defesa, 

bem como se reconhecendo a fundamentação do laudo apresentado, 

dispensa-se a produção de novo exame pericial, estando a ação apta à 

apreciação do mérito. – Das Preliminares Do Comprovante de Endereço Em 

sede de preliminar, a Requerida alegou que, a ausência de documento de 

comprovante de residência em nome do Requerente impossibilitaria o 

recebimento da inicial. No entanto, mesmo que não se tenha juntado nos 

autos qualquer documento que de praxe serviria como comprovante de 

residência há nos autos outros documentos que comprovam de forma 

suficiente o endereço do Requerente. Assim, não há que se falar em 

ausência de documento essencial à inicial. Isso posto, AFASTA-SE a 

preliminar ventilada. – Do Mérito: Analisando-se detidamente os autos, e 

em que pese o anterior deferimento de produção de prova pericial, 

entendo que as provas constantes nos autos, nomeadamente a perícia 

médica realizada no processo administrativo, são suficientes para bem 

identificar e detalhar todas as questões fáticas necessárias ao deslinde 

da presente demanda, não havendo qualquer motivo para desqualificar o 

laudo apresentado, tampouco, como já demonstrado acima, ser 

complementado por novo laudo pericial. Nesse ponto, nota-se que os 

documentos juntados à inicial dão mesmo conta da ocorrência de acidente 

automobilístico que vitimou o Requerente, tornando-se fato incontroverso. 

No entanto, para que se configure o direito da Requerente ao recebimento 

da indenização conforme pleiteada, dever-se-á comprovar que as lesões 

sofridas resultaram mesmo em invalidez permanente, a autorizar a 

indenização no valor de R$ 13.500,00, tal qual previsto na Lei 6.194/74. 

Para tanto, o Laudo Pericial apresentado nos autos, apesar de concluir 

que o Requerente realmente sofreu acidente de trânsito, com diagnóstico 

de fratura diafisária da tíbia e fíbula esquerda, foi enfático em afirmar que 

tais danos foram resolvidos por meio de tratamento cirúrgico (haste 

intramedular) e, mesmo evoluindo com sequelas, estas resultaram em 

debilidade funcional leve do membro inferior esquerdo. Portanto, apesar de 

se concluir pelo percentual da perda em 70%, apurou-se que a perda 

somente se enquadra, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei 6.194/74, em 

grau leve, o que corresponde ao pagamento da indenização de somente 

17,5% do teto de R$ 13.500,00, correspondentes ao valor de R$ 2.362,50. 

Assim, tendo já sido confirmado que a lesão sofrida pelo Requerente 

corresponde ao total indenizável de R$ 2.362,50, e tendo tal valor já sido 

pago na via administrativa, de rigor a improcedência do pleito. Decido. Isso 

posto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, uma vez que inexistentes 

qualquer sequela ou invalidez indenizável. Condeno o Requerente ao 

pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 

10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. 

No entanto, a sua exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) 

anos, quando então o credor poderá comprovar a alteração da condição 

do Requerente, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. Certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 14 de fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001063-43.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR BARBOSA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001063-43.2019.8.11.0051 Cobrança Sentença. Vistos etc. 

Junior Barbosa de Araujo, devidamente qualificado, ajuizou a presente 

ação de cobrança em face de Seguradora Líder Seguros DPVAT S.A., 

pessoa jurídica igualmente qualificada, visando à condenação da 

Requerida ao pagamento de indenização dos danos pessoais causados 

por acidente de trânsito. Para tanto, alegou que as lesões sofridas teriam 

causado sequelas de grande monta, que autorizariam o recebimento de 

indenização. Recebida a inicial, a Requerida foi citada. Em sua 

contestação, arguiu pela extinção do feito, ante a suposta ausência de 

documento essencial, bem como pela suposta divergência na assinatura 

do instrumento procuratório. No mérito, defendeu a falta de prova da 

alegada invalidez. O Requerente, por sua vez, impugnou a contestação. É 

o relato do necessário. Fundamento. – Do Julgamento Imediato da Lide: O 

deslinde da demanda não depende de instrução probatória. Assim, atento 

aos princípios da celeridade e da economia processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. É que simples 

leitura da inicial basta para concluir-se que a verificação dos pedidos 

autorais depende exclusivamente da correta interpretação da legislação 

vigente, de modo que, mostra-se mesmo impertinente a produção de 

qualquer outra prova senão aquelas constantes nos autos. De fato, o art. 

472 do novo Código de Processo Civil autoriza a dispensa de produção de 

novo exame pericial quando qualquer das Partes trouxer aos autos 

pareceres técnicos suficientes para a elucidação dos fatos: Art. 472. O 

juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na 

contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres 

técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. A norma 

em comento mostra-se como valorosa ferramenta para a efetivação da 

garantia constitucional da celeridade processual, visto que possibilita ao 

julgador o julgamento imediato do mérito, reconhecendo a impertinência no 

prolongamento da lide para aferição de questões já devidamente e 

fundamentadamente resolvidas. Para sua aplicação, basta a observância 

do contraditório e da ampla defesa, como bem nos ensina Misael 

Montenegro Filho (2016): “Respeito ao princípio da razoável duração do 

processo: A norma em exame deve ser valorizada, evitando a prática de 

atos que possam retardar a entrega da prestação jurisdicional. Para que o 

documento que acompanhou a petição inicial ou a contestação seja 

utilizado pelo magistrado na formação do seu convencimento, é 

imprescindível que a parte contrária tenha a oportunidade de sobre ele se 

manifestar, em respeito aos princípios da bilateralidade da audiência e do 

contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do 

pronunciamento.” No presente caso, verifica-se que, do laudo pericial 

realizado no procedimento administrativo, e posteriormente juntado pela 

Requerida, garantiu-se ao Requerente a oportunidade de impugná-lo. 

Dessa forma, tendo sido respeitados o contraditório e a ampla defesa, 

bem como se reconhecendo a fundamentação do laudo apresentado, 

dispensa-se a produção de novo exame pericial, estando a ação apta à 

apreciação do mérito. – Das Preliminares Do Comprovante de Endereço Em 
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sede de preliminar, a Requerida alegou que, a ausência de documento de 

comprovante de residência em nome do Requerente impossibilitaria a 

fixação do foro. No entanto, mesmo que não se tenha juntado nos autos 

qualquer documento que de praxe serviria como comprovante de 

residência há nos autos outros documentos que comprovam de forma 

suficiente o endereço do Requerente. Assim, não há que se falar em 

ausência de documento essencial à inicial ou qualquer prejudicialidade 

quanto à fixação do foro competente. Isso posto, AFASTA-SE a preliminar 

ventilada. Da Assinatura do Instrumento Procuratório Em que pese as 

alegações da Requerida, a simples suposição de que a assinatura 

constante na procuração não tenha sido de lavra do Requerente é 

insuficiente para a extinção do feito. Aliás, sequer se verifica a existência 

de divergência tal que possa de alguma forma prejudicar o andamento do 

feito. No mais, eventuais discussões acerca da veracidade de assinaturas 

ou de documentos devem ser levantadas por meio do incidente de 

falsidade, e não por simples petição, ainda mais tratando tal impugnação 

como preliminar de mérito. Portanto, dada a fragilidade da alegação quanto 

a suposta invalidade da assinatura posta no instrumento procuratório, 

AFASTO a preliminar arguida. – Do Mérito: Analisando-se detidamente os 

autos, entendo que as provas constantes nos autos, nomeadamente a 

perícia médica realizada no processo administrativo, são suficientes para 

bem identificar e detalhar todas as questões fáticas necessárias ao 

deslinde da presente demanda, não havendo qualquer motivo para 

desqualificar o laudo apresentado, tampouco, como já demonstrado acima, 

ser complementado por novo laudo pericial. Nesse ponto, nota-se que os 

documentos juntados à inicial dão mesmo conta da ocorrência de acidente 

automobilístico que vitimou o Requerente, tornando-se fato incontroverso. 

No entanto, para que se configure o direito do Requerente ao recebimento 

da indenização conforme pleiteada, dever-se-á comprovar que as lesões 

sofridas resultaram mesmo em invalidez permanente, a autorizar a 

indenização no valor de R$ 13.500,00, tal qual previsto na Lei 6.194/74. 

Para tanto, o Laudo Pericial apresentado nos autos, apesar de concluir 

que o Requerente realmente sofreu acidente de trânsito, com diagnóstico 

de fratura de mandíbula direita, foi enfático em afirmar que tais danos 

foram resolvidos resolvidos por meio de tratamento cirúrgico (placa e 

parafusos) e, mesmo evoluindo com sequelas, estas resultaram somente 

em debilidade funcional residual de órgãos e estruturas crânio-faciais. 

Portanto, apesar de se concluir pelo percentual da perda em 100%, 

apurou-se que a perda somente se enquadra, nos termos do art. 3º, § 1º, 

da Lei 6.194/74, em grau residual, o que corresponde ao pagamento da 

indenização de somente 10% do teto de R$ 13.500,00, correspondentes 

ao valor de R$ 1.350,00. Assim, tendo já sido confirmado que a lesão 

sofrida pelo Requerente corresponde ao total indenizável de R$ 1.350,00, 

e tendo tal valor já sido pago na via administrativa, de rigor a 

improcedência do pleito. Decido. Isso posto, na forma do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO improcedentes os pedidos aduzidos na 

inicial, uma vez que inexistentes qualquer sequela ou invalidez indenizável. 

Condeno o Requerente ao pagamento das custas e dos honorários 

sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC. No entanto, a sua exigibilidade ficará 

suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, quando então o credor poderá 

comprovar a alteração da condição do Requerente, nos termos do art. 98, 

§ 3º, do NCPC. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, dando-se 

baixa na distribuição. P.I.C. Campo Verde/MT, 14 de fevereiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001458-69.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE SOUZA PIMENTEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001458-69.2018.8.11.0051 Previdenciária Sentença. Vistos etc. 

Manoel de Souza Pimentel, devidamente qualificado, ajuizou a presente 

ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

igualmente qualificado. Devidamente intimado, o Requerido apresentou 

contestação. O Requerente impugnou a contestação. Feita a perícia, 

concluiu-se que não há incapacidade para o trabalho. Mais uma vez aos 

autos, o Requerente impugnou o laudo pericial. É o relato do necessário. 

Fundamento. – Da Aposentadoria por Invalidez Como se sabe, a 

aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, é 

concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, 

for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para 

o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nessa condição. Os requisitos para a concessão 

do benefício aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; 

b) a carência, quando exigida, e; c) a incapacidade para o trabalho. Para a 

obtenção do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, 

cumpre ao interessado demonstrar a sua incapacidade total e permanente 

para o trabalho (art. 18, I, "a" c/c art. 39, I e art. 42 da Lei n. 8.213/91), 

além de cumprir com período de carência, que para a aposentadoria por 

invalidez perfaz o total de doze contribuições mensais, conforme 

estabelecido pelo art. 25, I, da Lei n. 8.213/91, salvo para os casos 

descritos no art. 26, II, da Lei 8.213/91. Conforme vemos em análise à 

perícia médica, constatou-se que o Requerente não possui incapacidade 

laborativa por patologias narradas na petição inicial. Para melhor 

entendimento das conclusões exaradas no laudo apresentado, 

colaciona-se trecho da perícia realizada, destacando-se os quesitos 5.5; 

5.6; 5.8; 5.11; e 5.12, com suas respectivas respostas: “5.5. Em face das 

patologias diagnosticadas por este profissional, qual seria a classificação 

em grau das doenças (grave, suportável ou leve)? R – Em grau leve. 5.6. 

Informe o(a) Dr(a) Perito(a) se alguma das doenças constatadas pode 

agravar as demais enfermidades? De qual forma? Quais as 

consequências? R – Nega outras doenças. 5.8. A parte Pericianda 

apresenta dor, em virtude das enfermidades que a acometem? Qual o nível 

de dor (leve, moderado ou forte). R – Sim, em grau leve. 5.11. A partir do 

conhecimento técnico do(a) Dr(a) Perito(a) e observando os ditames da 

Resolução nº 1.488/98 do CFM, informe se a parte autora apresenta 100% 

da capacidade laborativa? R – Não, houve leve redução da capacidade 

laborativa e também considerando a idade (60 anos). 5.12. Havendo 

incapacidade, é possível dizer que ela se restringe à atividade 

habitualmente desempenhada (uniprofissional), se estende `s atividades 

relacionadas (multiprofissional), ou a toda e qualquer atividade 

(omniprofissional)? R – Não há incapacidade laborativa por patologias 

narradas na petição inicial.” Portanto, ao contrário do que faz crer o 

Requerente, o laudo pericial levou em consideração todas as 

particularidades e condições fisiológicas e sociais do Requerente, bem 

como todos os laudos complementares constantes dos autos para 

fundamentar suas conclusões. Em outras palavras, a perita reconheceu 

mesmo a existência das patologias narradas na inicial, mas atestou que 

não resultam em incapacidade laborativa. Portanto, ausente o requisito de 

incapacidade total e permanente para o trabalho habitual, não há que se 

falar em direito à aposentadoria por invalidez, devendo ser indeferido o 

pedido do Requerente. – Do Auxílio-Doença Como se sabe, o 

auxílio-doença, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, é concedido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a 

sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Os 

requisitos para a concessão do benefício auxílio-doença são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência, quando exigida, e; c) a 

incapacidade para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias. A incapacidade 

para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias, porém, não ficou 

comprovada, uma vez que a perícia realizada constatou que não há 

incapacidade laborativa. Assim, fica evidente não estarem devidamente 

preenchidos os requisitos exigidos pela lei para a concessão do benefício 

do auxílio-doença. Nesse sentido temos sólida jurisprudência: “No caso 

dos autos, o perito judicial foi conclusivo em afirmar que não há 

incapacidade para o exercício de atividade laborativa, respondendo aos 

quesitos das partes e, após regular exame, concluindo que a parte tem 

condições de exercer atividade laboral. Assim, ausente o requisito da 

incapacidade, imprescindível à concessão dos benefícios pleiteados, é de 

rigor a improcedência do pedido. Diante do exposto, julgo improcedente o 

pedido formulado pela parte autora". 5. Embargos de declaração 

desprovidos.” (Supremo Tribunal Federal STF; ARE-AgR-ED 754.992; SP; 

Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 10/12/2013; DJE 03/02/2014; Pág. 

64) Dessa forma, considerando que não foram preenchidos os requisitos 

legais do auxílio-doença, a improcedência dos pedidos iniciais é medida 

que se impõe. Decido. Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os 

pedidos feitos pelo Requerente, na forma do art. 487, I, do Novo Código de 
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Processo Civil. Sem custas e sem honorários, dada a gratuidade. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 14 de fevereiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002820-72.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE BARTOLINA RODRIGUES LOBO (EXEQUENTE)

G. H. R. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002820-72.2019.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Sentença. Vistos etc. Como se sabe, os embargos declaratórios não se 

prestam à rediscussão dos termos da sentença, nem à impugnação de 

sua fundamentação. Bem ao contrário, cabem os referidos embargos 

apenas quando diante de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 

do CPC: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Com os 

Embargantes. A sentença que extinguiu o presente cumprimento de 

sentença por inadequação da via eleita qualificou, em seu relatório, partes 

estranhas ao feito, incorrendo, assim, em erro material. No entanto, em 

que pese o equívoco na qualificação das Partes, ressalta-se o acerto na 

fundamentação e no dispositivo da sentença embargada, eis que, de fato, 

os Exequentes utilizaram-se de expediente impróprio para o cumprimento 

da sentença. Decido. Dessa forma, CONHEÇO dos declaratórios para 

reconhecer o erro material na qualificação das Partes, para reformar o 

relatório da sentença embargada na qualificação das Partes, para que 

assim seja descrita: “Trata-se de cumprimento de sentença, ajuizado por 

Gabriel Henrique Rodrigues Lobo, neste ato representado por sua genitora 

Elizete Bartolina Rodrigues, ambos devidamente qualificados, em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social, igualmente qualificado.” P.I.C. Campo 

Verde/MT, 14 de fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-28.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU AUGUSTO FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REU)

 

PROCESSO n. 1000331-28.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ARISTEU 

AUGUSTO FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TIAGO 

HENRIQUE FERNANDES MANGOLD POLO PASSIVO: OI MÓVEL S/A e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/05/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 14 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-13.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000332-13.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ISRAEL DE 

JESUS FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/05/2020 Hora: 13:20 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 15 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-95.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES ALMEIDA LOPES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNITED AIRLINES, INC. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000333-95.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:MARCIA 

RODRIGUES ALMEIDA LOPES BARBOSA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RICARDO ALEXANDRE VIANA POLO PASSIVO: UNITED 

AIRLINES, INC. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/05/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 15 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-65.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNITED AIRLINES, INC. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000335-65.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:MARCOS LOPES 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO ALEXANDRE 

VIANA POLO PASSIVO: UNITED AIRLINES, INC. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 15 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-50.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. R. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

MARCIA RODRIGUES ALMEIDA LOPES BARBOSA OAB - 907.496.501-68 

(REPRESENTANTE)

MARCOS LOPES BARBOSA OAB - 840.331.421-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNITED AIRLINES, INC. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000336-50.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:V. G. R. B. e 

outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO ALEXANDRE 

VIANA POLO PASSIVO: UNITED AIRLINES, INC. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 
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DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 15 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-35.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

D. V. R. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

MARCIA RODRIGUES ALMEIDA LOPES BARBOSA OAB - 907.496.501-68 

(REPRESENTANTE)

MARCOS LOPES BARBOSA OAB - 840.331.421-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNITED AIRLINES, INC. (REU)

 

PROCESSO n. 1000337-35.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:D. V. R. B. e 

outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO ALEXANDRE 

VIANA POLO PASSIVO: UNITED AIRLINES, INC. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 15 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-20.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000338-20.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JORGE DE 

MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO ALEXANDRE VIANA 

POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000329-63.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROSA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CLÁUDIO FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, analisando os autos constatei que até a presente 

data não houve resposta do ofício expedido no ID: 23343558. Certifico 

mais, que no citado ofício não constou o RENAVAN do veículo, bem como 

o CPF do requerido para o qual deverá ser transferido o citado veículo, 

dados esses indispensáveis para efetivação da transferência. Certifico 

mais, que consta documento do veículo no ID: 5017162, porém, não consta 

nos autos nenhuma qualificação ou documento da parte requerida. Assim, 

impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo legal, 

indicar o CPF do requerido, para confecção do ofício. É o que me cumpre. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001203-77.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA NUNES SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao pagamento 

juntado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON LUIS CAPELARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias se manifestar quanto ao 

pagamento acostado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-12.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA DE TOLEDO (INVENTARIADO)

JORGE ROBERTO PIRES FILHO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000345-12.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ANTONIA 

APARECIDA DE TOLEDO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GABRIEL LORENZZATTO POLO PASSIVO: RODOBENS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

25/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-94.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDISON ANTONIO PAES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000346-94.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:VALDISON 

ANTONIO PAES DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEMERCIO 

LUIZ GUENO POLO PASSIVO: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA 

AUTOMOTIVA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

25/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000104-72.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANA HELENA DE ARRUDA AGUIAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 12/03/2019, 

às 16h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-91.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERREIRA DA SILVA OAB - 962.048.773-72 (REPRESENTANTE)

QUELITA DA SILVA FONSECA OAB - MT21396/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (INTERESSADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000288-91.2020.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Em 

análise detida aos autos, vislumbra-se que a Advogada subscritora da 

inicial não trouxe aos autos a procuração outorgada pela Requerente. 

Assim, nos termos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil, intime-se 

a parte autora, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, a fim de trazer aos autos instrumento de 

procuração, outorgando poderes a causídica subscritor da petição inicial, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme parágrafo único do art. 321 

do Novo Código de Processo Civil. Após, sanada a omissão, conclusos 

para apreciação do pedido de tutela antecipada. Intime-se. Certifique-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

13 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010467-04.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARILANDES FATIMA GARBOZZA BROCARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRIATIVA PAPELARIA E UTILIDADES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimo o autor para manifestar-se em 10 (dez) dias obre a penhora com 

resultado parcial nas contas do requerido.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-22.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ROSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT27467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000118-22.2020.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. Aos Requeridos incumbirá, portanto, a 

demonstração de regularidade de negócios jurídicos, apresentando os 

respectivos instrumentos contratuais dos empréstimos mencionados pelo 

Autor. Isso posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada 

entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do 

Requerente em produzir as provas necessárias às suas alegações, nos 

termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que os Requeridos, no prazo da 

contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar 

da audiência de conciliação designada, juntem todas as provas no tocante 

as alegações da Requerente. -Tutela de Urgência: Como já pacificado pela 

doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e 

específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições 

excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que 

os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte probabilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 
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decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pela 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto possível o 

deferimento parcial do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, é fácil 

constatar que os descontos das parcelas tidas como indevidas poderão 

causar sérias lesões financeiras a Requerente, posto que os descontos 

são feitos diretamente de sua aposentadoria, comprometendo o seu 

sustendo próprio e de sua família. Chega-se, assim, ao segundo requisito 

necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do 

direito invocado. No caso dos autos, o Autor alega que não realizou 

qualquer negócio jurídico com o Requerido, bem como não autorizou os 

descontos em sua aposentadoria. Relata que identificou várias cobranças 

indevidas em sua aposentadoria relativas a empréstimo, nos valores 

mensais de R$ 529,20, referente a um empréstimo no valor total de R$ 

20.216,63 (vinte mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e três 

centavos), parcelados em 72 vezes, com data de inclusão em fevereiro de 

2019, com a primeira parcela para o mês 03/2019, e a última para mês 

02/2025. Entretanto, afirma que jamais contratou tal empréstimo junto ao 

Requerido. Trouxe aos autos, para comprovar suas alegações, o extrato 

de empréstimo consignado, extraído do INSS, assim como os extratos 

bancários que apontam o desconto do empréstimo. Desta forma, se 

mostra cabível o deferimento da medida de urgência postulada, ante a 

presença dos requisitos legais. Por fim, advirto que o direito que aqui se 

reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas 

para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela 

Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou 

mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita 

exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela 

Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma 

análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

aduzido pela Reclamante para determinar que o Requerido proceda a 

imediata SUSPENSÃO das cobranças no benefício nº 611.999.149 - 6 , de 

titularidade do idoso DOMINGOS ROSA FERREIRA, no valor de R$ 529,20 

(quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos), referente ao 

empréstimo 156162095. A fim de bem cumprir a presente determinação 

judicial, intime-se o Reclamado para que cumpra a presente decisão, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de incidência 

única, a qual desde já fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, 

em caso de reiteração, posterior majoração. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação. Citem-se as partes Promovidas 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 

do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação deverá 

constar a advertência de que o não comparecimento da parte promovida 

na audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 22 de janeiro de 2019. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-71.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ROSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT27467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000257-71.2020.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação do CDC: Ressalto que ao caso em 

questão merecem ser aplicadas as normas consumeristas, posto que 

clara a relação de consumo entre as partes, conforme se verifica pela 

redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” - 

Da Inversão do Ônus da Prova: A aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor merece ser analisada nesse momento processual, eis que, 

admitidas as normas consumeristas, cumpre observar as importantes 

consequências processuais. Com efeito, a aplicação do CDC permite, 

caso sejam preenchidos os requisitos, a inversão do ônus da prova, 

modificando, dessa feita, as tarefas processuais de cada uma das partes, 

previstas, via de regra, no art. 373 do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar 

situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível 

ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova 

também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair 

sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma 

parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode 

ser celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 
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em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar a existência de 

contrato de prestações de serviços e se o débito inserido no cadastro de 

inadimplente é devido. Assim, visível a hipossuficiência probatória do 

Requerente, cabível a inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as 

incumbências processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, a 

demonstração de existência do negócio jurídico e que o débito negativado 

é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada 

entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica da 

Requerente em produzir as provas necessárias às suas alegações, nos 

termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, no prazo da 

contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar 

da audiência de conciliação designada, junte todas as provas no tocante 

as alegações do Requerente. - Tutela de Urgência: Como já pacificado 

pela doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e 

específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições 

excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que 

os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte probabilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pela 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à probabilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, é fácil 

constatar que a restrição ao crédito imposta pela Reclamada é capaz de 

causar lesões financeiras ao Autor, pois a restrição impede o crédito. Por 

outro lado, a inscrição em cadastros de inadimplentes tem a finalidade de 

proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que dele 

participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além de 

alterar acerca de eventuais situações de insolvência. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aquelas 

pessoas idôneas que não merecem ali figurar, seja porque jamais 

incorrerem em mora, seja porque tem razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, o Requerente alegou que não firmou 

contrato de prestações de serviços com a Requerida e, portanto, a 

restrição em seu nome incluída pela Requerida é totalmente indevida. A 

negativa, ainda que desacompanhada da prova respectiva, face à 

dificuldade de demonstração ínsita aos fatos negativos, deve ser tida 

como bastante para o deferimento da liminar. Isso porque, presumindo-se 

a boa fé do litigante, e de tão absurda a idéia de que alguém negasse a 

celebração de um contrato apenas para ver o outro contratante demonstra 

o oposto através de simples apresentação dos instrumentos assinados, 

torna-se plausível a afirmativa do Requerente. Vale ressaltar, de outra 

banda, que o ilustre Causídico do Reclamante jamais apoiaria tão odioso 

estratagema apenas para vencer o pedido liminar, sendo certo que o 

desmonte da tese, implicaria, indubitavelmente, na revogação da liminar e, 

também, na condenação da parte nas penas relativas à litigância de má-fé. 

Por fim, advirto que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de 

uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples 

plausibilidade do direito invocado pelo Reclamante. Não se quer confiar a 

essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma 

cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, 

apenas que o direito alegado pelo Reclamante é plausível, mas que pode, 

ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que 

gravitam em torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pelo Reclamante para determinar 

que a Requerida promova a imediata baixa do seu nome dos cadastros 

dos órgãos de restrição ao crédito e seus similares, relativamente ao 

débito discutido na presente ação, até ulterior decisão deste juízo. A fim 

de bem cumprir a presente determinação judicial, intime-se a Reclamada 

para que cumpra a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de imposição de multa de incidência única, a qual desde já fixo em 

R$3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em caso de reiteração, posterior 

majoração. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. CITE-SE 

a parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

processuais. Por fim, intime-se o Autor para comprovar no prazo de 15 

(quinze) dias o seu endereço ou eventual vínculo, pois o comprovante 

apresentado está em nome de terceiro. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 07 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-50.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MERICE REIS SABATINI MONTEMOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER OAB - 

MT16311/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PAULINO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000239-50.2020.8.11.0051 Reclamação Decisão. Vistos etc. 

Da Aplicação do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser 

aplicadas as normas consumeristas, posto que clara a relação de 

consumo entre as partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º 

do CDC. “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” Da Inversão do Ônus 

da Prova: A aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser 

analisada nesse momento processual, eis que, admitidas as normas 

consumeristas, cumpre observar as importantes consequências 

processuais. Com efeito, a aplicação do CDC permite, caso sejam 

preenchidos os requisitos, a inversão do ônus da prova, modificando, 

dessa feita, as tarefas processuais de cada uma das partes, previstas, 

via de regra, no art. 373 do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 
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existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 

1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o 

A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que o Requerida é quem poderá comprovar a 

regularidade da prestação de serviços no conserto do produto que lhe foi 

confiado pela autora. Assim, visível a hipossuficiência probatória da 

Requerente, cabível a inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as 

incumbências processuais das partes. A Requerida incumbirá, portanto, a 

demonstração da regularidade da prestação de serviços no conserto da 

impressora da autora. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica do Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que o Requerido, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, junte todas as 

provas no tocante as alegações da Requerente. - Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” Definida 

a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, pedido 

antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões e 

provas trazidas pelo Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, 

e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que 

os requisitos necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela 

jurisdicional referem-se à plausibilidade do direito invocado (fumus boni 

juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil 

reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, é 

fácil constatar que decorreu prazo excessivo de mais de 30 (trinta) dias 

para o conserto do produto, o qual é necessário ao exercício da sua 

profissão de arquiteta, sem que o reparo fosse feito. Chega-se, assim, ao 

segundo requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, 

a probabilidade do direito invocado. No caso dos autos, a Requerente 

alegou que deixou sob a responsabilidade do Requerido uma máquina 

impressora HP MULTIFUNCIONAL, HP 7612, FORMATO A3, na data de 

20.08.2019, para conserto e, inclusive, efetuou o pagamento pelo serviço 

nos termos do orçamento apresentado em . Todavia, passados mais de 

167 dias desde a data da entrega do produto, ainda não foi realizado o 

conserto e nem mesmo houve a devolução do bem sem o conserto. 

Portanto, verifica-se que desde a data de entrega do produto para 

conserto, ocorrida em 20.08.2019, já decorreu prazo muito superior a 30 

(trinta) dias sem o conserto da impressora da Autora, instrumento que é 

necessário para a sua atividade profissional. Embora a autora tenha 

efetuado o pagamento, conforma comprovante de depósito juntado aos 

autos, a execução do conserto não foi feita e nem mesmo foi devolvida a 

sua impressora. Logo, entendo verissímeis as alegações da Reclamante, 

pois a demora do conserto da impressora mostra-se excessiva, 

merecendo acolhimento o pleito liminar. Por fim, advirto que o direito que 

aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente 

apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela 

Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou 

mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita 

exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela 

Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma 

análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

aduzido pela Reclamante, para determinar que o Requerido faça a 

devolução do valor de R$2.138,11 (dois mil, cento e trinta e oito reais e 

onze centavos), devidamente atualizados, pagos pela Autora pela 

prestação de serviço e para que devolva a impressora HP 

MULTIFUNCIONAL, HP 7612, FORMATO A3, no estado em que se 

encontra, no prazo de 5 (cinco) dias. A fim de bem cumprir a presente 

determinação judicial, intime-se a Reclamada para que cumpra a presente 

decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de 

incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), 

admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação. CITE-SE a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 
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implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Campo 

Verde-MT, 14 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000330-43.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CAVALCANTE MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIANE CAVALCANTE OAB - MT22937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000330-43.2020.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação do CDC: Ressalto que ao caso em 

questão merecem ser aplicadas as normas consumeristas, posto que 

clara a relação de consumo entre as partes, conforme se verifica pela 

redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” - 

Da Inversão do Ônus da Prova: A aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor merece ser analisada nesse momento processual, eis que, 

admitidas as normas consumeristas, cumpre observar as importantes 

consequências processuais. Com efeito, a aplicação do CDC permite, 

caso sejam preenchidos os requisitos, a inversão do ônus da prova, 

modificando, dessa feita, as tarefas processuais de cada uma das partes, 

previstas, via de regra, no art. 373 do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar 

situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível 

ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova 

também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair 

sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma 

parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode 

ser celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar as 

causas de aumento de consumo de energia elétrica na UC nº 

6/2201586-1, referente as faturas de dezembro/2019, no valor de 

R$496,39 (quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos) e 

de janeiro/2020, no valor de R$382,79 (trezentos e oitenta e dois reais e 

setenta e nove centavos). Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica do Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as 

provas no tocante as alegações do Requerente. - Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” Definida 

a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, pedido 

antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões e 

provas trazidas pelo Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, 

e verificando, noto ser possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se 

que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão liminar da 

tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus 

boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de 

difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que o Autor poderá sofrer sérios prejuízos, caso 

tiver que aguardar até o final do processo para ver sua pretensão 

satisfeita, se tiver o fornecimento de energia elétrica suspenso pela 

Requerida, bem como considerando tratar-se a energia bem indispensável 

e essencial à vida. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. O Requerente afirma na inicial, em síntese, que é usuário dos 

serviços prestados pela Requerida, unidade consumidora nº 6/2201586-1 

e o consumo médio mensal de 217kwh. Porém, as faturas de referência 

de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, registram consumo médio mensal 

muito acima do normal, chegando aos valores de R$496,39 (quatrocentos 

e noventa e seis reais e trinta e nove centavos) e de janeiro/2020, no 

valor de R$382,79 (trezentos e oitenta e dois reais e setenta e nove 

centavos). Assevera o Autor que reside em quitinete com a sua noiva e 

ambos trabalham durante todo o dia. Durante à noite frequenta a faculdade 

e não possui eletrodomésticos de alto consumo de energia elétrica e as 

fontes de consumo de energia elétrica da residência são novas e 

classificadas como eficiência energética A, mais econômica segundo, o 

selo do INMETRO. Alega que nos meses das faturas em referência não 

adquiriu novos aparelhos e nem houve alterações para o suposto aumento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 260 de 547



no consumo de energia elétrica na sua residência. Portanto, analisando o 

histórico de contas (ID 29273077), observa-se que o consumo de energia 

elétrica na UC de responsabilidade do Reclamante nos meses de fevereiro 

a outubro do ano de 2019 é menor dos que nos meses de dezembro/2019 

e janeiro/2020. Logo, entendo que há verossimilhança das alegações do 

Autor, a autorizar a concessão do pedido de urgência. Por fim, advirto que 

o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição 

sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do 

direito invocado pela Reclamante. Não se quer confiar a essa análise 

sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais 

detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o 

direito alegado pelo Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser 

reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em 

torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência para determinar que a Requerida: - SE ABSTENHA de 

interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 

6/2201586-1, de titularidade do Autor, referente às faturas dos meses de 

dezembro/2019, no valor de R$496,39 (quatrocentos e noventa e seis 

reais e trinta e nove centavos) e de janeiro/2020, no valor de R$382,79 

(trezentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos); - SE 

ABSTENHA de inserir o nome do Reclamante em órgãos de restrição ao 

crédito e seus similares, e caso já o tenha feito, que promova a exclusão, 

relativamente débitos em discussão, até o deslinde da demanda. INDEFIRO 

o pedido liminar para a revisão das faturas de referência 12/2019 e 

01/2020, pois, cuida-se de matéria exclusivamente de mérito, o que não se 

mostra recomendável nessa fase inicial. A fim de bem cumprir a presente 

determinação judicial, intime-se a Reclamada para que cumpra a presente 

decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de 

incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), 

admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação designada. Cite-se a parte 

promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 17 de fevereiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-52.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY SOUSA DE ALMEIDA FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000310-52.2020.8.11.0051 Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação do CDC: 

Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as normas 

consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as partes, 

conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar se o débito inserido 

nos cadastros de inadimplentes foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração da existência de contrato 

e que os débitos negativados são legítimos. Isso posto, reconhecendo 

como de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, 

ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, junte todas as provas no tocante as alegações da Requerente. 

- Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, 

os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos 

nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do 

juizado, sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado 

de forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que 

lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 
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e provas trazidas pela Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 10.08.2018, 10.09.2018, 10.10.2018, 12.11.2018 e 

10.12.2018, consoante documento acostado aos autos no ID 29240224, e 

desde então a Reclamante falhou em não tomar qualquer medida para 

promover a exclusão de seu nome do dito rol. Ora, se há mais de um ano a 

Reclamante convive com a inscrição, presume-se a inexistência de 

qualquer risco de lesão supostamente proveniente do tempo necessário 

para o pronunciamento judicial. Assim, ainda que haja verossimilhança em 

suas alegações, a autora não logrou êxito em comprovar o periculum in 

mora, razão pela qual a medida não se revela imprescindível a fim de evitar 

qualquer dano. Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

aduzido pelo Reclamante, pois que ausente o requisito do periculum in 

mora. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intime-se a Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar seu 

endereço ou demonstrar eventual vínculo, eis que o comprovante atrelado 

à inicial está em nome de terceiro. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde-MT, 17 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito
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Processo nº 1000331.28.2020.8.11.0051 Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c Indenização Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que as Requeridas poderão comprovar se a inclusão e 

do débito negativado é legítima. Assim, visível a hipossuficiência probatória 

do Requerente, cabível a inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, 

as incumbências processuais das partes. Às Requeridas incumbirá, 

portanto, a demonstração de que a inclusão do débito negativado é 

legítima. Isso posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada 

entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do 

Requerente em produzir as provas necessárias às suas alegações, nos 

termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, no prazo da 

contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar 

da audiência de conciliação designada, juntem todas as provas no tocante 

as alegações do Requerente. - Da Tutela de Urgência: Como já pacificado 

pela doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e 

específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições 
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excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que 

os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pela 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, é fácil 

constatar que a restrição ao crédito imposta pela Reclamada é capaz de 

causar lesões financeiras ao Autor, pois a restrição impede o crédito. Por 

outro lado, a inscrição em cadastros de inadimplentes tem a finalidade de 

proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que dele 

participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além de 

alterar acerca de eventuais situações de insolvência. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aquelas 

pessoas idôneas que não merecem ali figurar, seja porque jamais 

incorrerem em mora, seja porque tem razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, o Requerente alegou que recebeu uma 

fatura no valor de R$299,92 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e 

dois centavos) com vencimento para 29.03.2019 e que efetuou o 

pagamento da dita fatura no valor de R$215,65 (duzentos e quinze reais e 

sessenta e cinco centavos), nos termos da proposta de acordo que lhe foi 

apresentada pela Requerida. Porém, o seu nome está negativado por 

débito no valor R$299,92 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e 

dois centavos), referente ao débito pago. Pelo exame dos comprovantes 

de pagamento anexados aos autos, verifica-se que houve quitação do 

débito que encontra-se negativado (ID 29277280 – p. 1 e 2). Desta forma, 

diante da quitação do débito, ainda que ocorrido posteriormente à 

negativação, não existe razão para que a credora mantenha o nome do 

Autor em cadastro restritivo de crédito. Logo, entendo verissímeis as 

alegações do Reclamante, merecendo acolhimento o pleito liminar, pois 

logrou demonstrar o pagamento do débito cobrado e negativado. Por fim, 

advirto que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma 

cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples 

plausibilidade do direito invocado pelo Reclamante. Não se quer confiar a 

essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma 

cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, 

apenas que o direito alegado pelo Reclamante é plausível, mas que pode, 

ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que 

gravitam em torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência aduzido pelo Reclamante para determinar que 

a Requerida promova a imediata baixa de seu nome dos cadastros de 

inadimplentes, relativamente ao débito discutido nos presentes autos, até 

ulterior determinação deste Juízo. A fim de bem cumprir a presente 

determinação judicial, intime-se a Reclamada para que cumpra a presente 

decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de 

incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), 

admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação. CITE-SE a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 

do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação deverá 

constar a advertência de que o não comparecimento da parte promovida 

na audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde-MT, 17 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002610-21.2019.811.0051 Polo Ativo: RUTE DE OLIVEIRA VALENTIM Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por RUTE DE 

OLIVEIRA VALENTIM contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito em 

face da manutenção de seu nome no SPC após quitação da divida. A parte 

requerida devidamente citada (Id 25624580), não compareceu à audiência 

preliminar, apresentando defesa nos autos, conforme se observa do 

termo de conciliação juntada aos autos (id 28170904). É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito De início, 

observo que a carta de citação encaminhada ao endereço da Reclamada 

é suficiente para a regularidade do ato, ainda que recebida por terceira 

pessoa. Nesse sentido, o Enunciado 5 do FONAJE: “Enunciado 5: A 

correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.” Assim, apesar 

de devidamente citada, conforme consta aos autos (Id 25624580), o 

Reclamado não compareceu à audiência de conciliação (id 28170904), 

apresentando defesa, todavia, até a presente data, não firmou qualquer 

justificativa de sua ausência. De tal arte, forçosa é a aplicação dos efeitos 

da revelia, de modo a reputarem-se verdadeiros os fatos afirmados pelo 

autor, a teor do contido no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e Enunciados 20 e 78 

do FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia fazer presumir verdadeiros 

os fatos alegados na exordial, ressalto que esta presunção é relativa, não 

importando necessariamente em procedência total do pedido. Desta feita, 

apesar da inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão da 
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reclamante, averiguando se os fundamentos por ela expendidos possuem 

guarida no direito e na jurisprudência pátria. De fato, em primeiro plano, 

anoto que não restaram devidamente comprovados os fatos aduzidos pela 

reclamante, ou seja, observa-se que inexiste nos autos provas da 

quitação do debito, bem como algum documento que comprove o 

desconhecimento do débito pela Autora, tal como um Boletim de 

Ocorrência. Assim, insurge dos autos que, os documentos juntados pela 

Ré demonstram claramente que houve contraprestação do serviço da 

reclamada a reclamante, ocasião em que se verifica claramente a 

“confirmação da contratação do plano pela autora”, conforme áudio (Id 

28205143) anexo a defesa da ré, restando demonstrando que a 

Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida 

contraprestação. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma 

Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. Diante disso, entendo 

que o áudio, bem como as faturas juntados pela Ré, há de ser admitida 

como meio de prova da contratação, afastando desta forma a 

possibilidade de aquisição fraudulenta, revelando claramente que houve 

contraprestação do serviço da reclamada a reclamante, evidenciando que 

a Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida 

contraprestação. Neste passo, entendo que resta evidenciado que os 

fatos alegados e ausência de provas não amparam a Autora em seu 

pleito, inclusive no que tange a declaração da inexistência do débito, tendo 

em vista a prova da relação jurídica por meio de contrato assinado. Assim, 

diante da documentação anexa a exordial e ante ausência de provas, o 

pleito inicial deve ser indeferido. II – Dano Moral A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte não trouxe aos autos provas substanciais 

capazes de comprovar o dano que alega ter sofrido. Por outro lado, a 

parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do 

CPC, qual seja, o de comprovar o dano moral sofrido em relação a 

inscrição de seu nome e CPF nos órgãos de proteção ao crédito. Todavia, 

em analise aos autos não se vislumbra que o Requerido tenha causado 

danos que extrapolasse a esfera moral da Requerente com a inscrição de 

seu nome e CPF junto ao SPC, já que a Autora possui relação jurídica junto 

a Ré, conforme se verifica do áudio anexo aos autos (Id 28205143). Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais. 

III – Pedido Contraposto No que tange ao referido pedido, extrai-se dos 

autos que restou comprovado pela Ré à exigibilidade do crédito, motivo 

pelo qual, há de ser deferido o pedido contraposto formulado em sua 

defesa. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica em razão da ausência de 

documentos. Com efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi 

atingida em sua honra e se constatou que nada disto aconteceu ante as 

provas juntadas aos autos e o direito à informação da sociedade, 

praticado e exercido pela Ré. Porém, a Autora, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, considerando o 

disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. 1- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de 

litigância de má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte 

autora; 2- JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para 

determinar que a reclamante proceda ao pagamento do débito no valor de 

R$ 123,07 (cento e vinte e três reais e sete centavos); Sem custas e 

honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 03 de fevereiro de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001544-06.2019.811.0051 Polo Ativo: CRISTINIANA DE SOUZA 

MEDEIROS Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. 

Cuidam-se de embargos de declaração manejados por TELEFONICA 

BRASIL S.A, alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa em 

virtude da localização de contrato, bem como em relação à fundamentação 

do dano moral. Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos 

declaratórios possuem finalidade específica, expressamente delimitada 

pelo artigo 48 da Lei 9.099/95: Caberão embargos de declaração quando, 

na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. No caso posto à liça, aduz a parte embargante que há omissão 

quanto à fundamentação do dano, pois inexiste prova do dano moral. 

Neste passo, a omissão arguida não tem nenhuma pertinência, pois o que 

na verdade busca o embargante é adequar a decisão aos seus 

interesses. Analisando os autos, extrai-se que não restou demonstrado 

na peça defensiva a relação jurídica entre as partes, bem como a 

utilização do terminal telefônico. Todavia, importante frisar que todos os 

fundamentos foram objeto de analise na sentença embargada, motivo pelo 

qual, inexiste omissão quanto apreciação das provas anexa aos autos 

pela Embargante, até porque, as telas sistêmicas, faturas e relatórios de 

chamadas anexo em sua defesa estão desacompanhada de prova da 

contratação. Neste passo, as telas sistêmicas, faturas e relatórios de 

chamadas não traz em seu conteúdo dados pessoais da Embargada, 

contrato ou áudio de gravação, motivo pelo qual, não há de ser utilizada 

como prova da existência do débito, pois são carente de certeza e 

exigibilidade do crédito. Por outro lado, verifica-se que o instituo 

processual utilizado pela Embargante não é a via adequada para rediscutir 

matéria de mérito que foi definitivamente sentenciada em virtude da juntada 

de contrato e documentos pessoais acoplado aos embargos, ocasião em 

que não há como acolher a pretensão da Embargante em razão de inexistir 

hipótese determinante dos artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de 

Processo Civil. Em que pese à juntada de provas após a sentença, 

importante destacar que, impossível acolher o documento probatório de 

contratação nesta fase do processo, tendo em vista que na presente via, 

discute-se somente as omissões, contradição e obscuridades com intuito 

de saná-las, não podendo referido contrato ser objeto de analise do mérito 

que já foi apreciado. Em não havendo obscuridade, contradição, omissão 

ou dúvida a ser sanada, os embargos não merecem acolhimento. Nesse 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE 

PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. 

INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O 

REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO POETA 

ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC. NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SERVEM PARA REDISCUTIR O 

MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR OU REFORÇAR OS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE 

LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O 

JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS 

ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC QUE 

NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS CHAMADOS EMBARGOS COM FINS 

DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO 

ART.535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, 

JULGADO EM 20/06/2003). Posto isso, e por tudo mais que consta dos 

autos, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, vez que não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. REABRO o prazo para 

interposição de recurso, nos termos da lei. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 03 de fevereiro de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001369-12.2019.811.0051 Polo Ativo: LUZIA FERREIRA SILVA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa em virtude da 

localização de contrato, bem como em relação à fundamentação do dano 

moral. Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios 

possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 48 da 

Lei 9.099/95: Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso 

posto à liça, aduz a parte embargante que há omissão quanto à 

fundamentação do dano, pois inexiste prova do dano moral. Neste passo, 

a omissão arguida não tem nenhuma pertinência, pois o que na verdade 

busca o embargante é adequar a decisão aos seus interesses. 

Analisando os autos, extrai-se que não restou demonstrado na peça 

defensiva a relação jurídica entre as partes, bem como a utilização do 

terminal telefônico. Todavia, importante frisar que todos os fundamentos 

foram objeto de analise na sentença embargada, motivo pelo qual, inexiste 

omissão quanto apreciação das provas anexa aos autos pela Embargante, 

até porque, as telas sistêmicas e relatórios de chamadas anexo em sua 

defesa estão desacompanhada de prova da contratação. Neste passo, as 

telas sistêmicas e relatórios de chamadas não traz em seu conteúdo 

dados pessoais da Embargada, contrato ou áudio de gravação, motivo 

pelo qual, não há de ser utilizada como prova da existência do débito, pois 

são carentes de certeza e exigibilidade do crédito. Por outro lado, 

verifica-se que o instituo processual utilizado pela Embargante não é a via 

adequada para rediscutir matéria de mérito que foi definitivamente 

sentenciada em virtude da juntada de contrato e documentos pessoais 

acoplado aos embargos, ocasião em que não há como acolher a 

pretensão da Embargante em razão de inexistir hipótese determinante dos 

artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de Processo Civil. Em que 

pese à juntada de provas após a sentença, importante destacar que, 

impossível acolher o documento probatório de contratação nesta fase do 

processo, tendo em vista que na presente via, discute-se somente as 

omissões, contradição e obscuridades com intuito de saná-las, não 

podendo referido contrato ser objeto de analise do mérito que já foi 

apreciado. Em não havendo obscuridade, contradição, omissão ou dúvida 

a ser sanada, os embargos não merecem acolhimento. Nesse sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE 

PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. 

INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O 

REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO POETA 

ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC. NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SERVEM PARA REDISCUTIR O 

MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR OU REFORÇAR OS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE 

LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O 

JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS 

ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC QUE 
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NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS CHAMADOS EMBARGOS COM FINS 

DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO 

ART.535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, 

JULGADO EM 20/06/2003). Posto isso, e por tudo mais que consta dos 

autos, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, vez que não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. REABRO o prazo para 

interposição de recurso, nos termos da lei. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 03 de fevereiro de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001977-10.2019.811.0051 Polo Ativo: MARIANA DE CASSIA GOMES 

ALVES Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. 

Cuidam-se de embargos de declaração manejados por TELEFONICA 

BRASIL S.A, alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em 

relação à fundamentação do dano moral e que incorreu em obscuridade 

em razão da ausência de analise das telas sistêmicas juntadas na defesa. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios possuem 

finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 

9.099/95: Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso 

posto à liça, aduz a parte embargante que há omissão quanto à 

fundamentação do dano, pois inexiste prova do dano moral. Neste passo, 

a omissão e obscuridade arguida não tem nenhuma pertinência, pois o que 

na verdade busca o embargante é adequar a decisão aos seus 

interesses. Analisando os autos, extrai-se que não restou demonstrado 

na peça defensiva a relação jurídica entre as partes, bem como a 

utilização do terminal telefônico. Todavia, importante frisar que todos os 

fundamentos foram objeto de analise na sentença embargada, motivo pelo 

qual, inexiste omissão quanto apreciação das provas anexa aos autos 

pela Embargante, até porque, as telas sistêmicas anexa em sua defesa 

estão desacompanhada de prova da contratação. Neste passo, as telas 

sistêmicas não trazem em seu conteúdo dados pessoais da Embargada, 

encontrando-se desacompanhadas de contrato ou áudio de gravação, 

motivo pelo qual, não há de ser utilizada como prova da existência do 

débito, pois são carente de certeza e exigibilidade do crédito. Por outro 

lado, verifica-se que o instituo processual utilizado pela Embargante não é 

a via adequada para rediscutir matéria de mérito que foi definitivamente 

sentenciada, ocasião em que não há como acolher a pretensão da 

Embargante em razão de inexistir hipótese determinante dos artigos 48 da 

Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de Processo Civil. Em não havendo 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os embargos 

não merecem acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO 

ART-535, I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE 

MEIO HÁBIL PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE 

CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE 

OSVALDO POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE 

D E C L A R A Ç Ã O .  H I P Ó T E S E S  D O  A R T . 5 3 5  D O  C P C. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 03 de fevereiro de 

2020. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001743-28.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALDICLEIA CORDEIRO TELES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001743-28.2019.811.0051 Polo Ativo: ALDICLEIA CORDEIRO TELES 

LOPES Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. 

Cuidam-se de embargos de declaração manejados por TELEFONICA 

BRASIL S.A, alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em 

relação à fundamentação do dano moral e que incorreu em obscuridade 

em razão da ausência de analise das telas sistêmicas juntadas na defesa. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios possuem 

finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 

9.099/95: Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso 

posto à liça, aduz a parte embargante que há omissão quanto à 

fundamentação do dano, pois inexiste prova do dano moral. Neste passo, 

a omissão e obscuridade arguida não tem nenhuma pertinência, pois o que 

na verdade busca o embargante é adequar a decisão aos seus 

interesses. Analisando os autos, extrai-se que não restou demonstrado 

na peça defensiva a relação jurídica entre as partes, bem como a 

utilização do terminal telefônico. Todavia, importante frisar que todos os 

fundamentos foram objeto de analise na sentença embargada, motivo pelo 

qual, inexiste omissão quanto apreciação das provas anexa aos autos 

pela Embargante, até porque, as telas sistêmicas anexa em sua defesa 

estão desacompanhada de prova da contratação. Neste passo, as telas 

sistêmicas não trazem em seu conteúdo dados pessoais da Embargada, 

encontrando-se desacompanhadas de contrato ou áudio de gravação, 

motivo pelo qual, não há de ser utilizada como prova da existência do 

débito, pois são carente de certeza e exigibilidade do crédito. Por outro 

lado, verifica-se que o instituo processual utilizado pela Embargante não é 

a via adequada para rediscutir matéria de mérito que foi definitivamente 
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sentenciada, ocasião em que não há como acolher a pretensão da 

Embargante em razão de inexistir hipótese determinante dos artigos 48 da 

Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de Processo Civil. Em não havendo 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os embargos 

não merecem acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO 

ART-535, I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE 

MEIO HÁBIL PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE 

CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE 

OSVALDO POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE 

D E C L A R A Ç Ã O .  H I P Ó T E S E S  D O  A R T . 5 3 5  D O  C P C. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 03 de fevereiro de 

2020. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002503-74.2019.811.0051 Polo Ativo: NILDA VAZ BORGES Polo Passivo: 

TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por NILDA VAZ BORGES contra 

TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização por danos morais em 

face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao cadastro de 

inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita as 

preliminares de juntada de documento sigiloso, ausência de prova mínima e 

de consulta extraída junto ao SPC, no mérito afirma que agiu em seu 

exercício regular de direito juntando relatório de chamada, alega 

inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a regular 

contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação e a condenação a litigância de má-fé 

e ao pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois desconhece a 

origem do débito com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível tendo em vista a regularidade na contratação, em virtude da 

habilitação de plano “VIVO CONTROLE” referente à linha telefônica nº 

66-99650-2210, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pela Autora, tendo em vista que as telas sistêmicas e relatório de 

chamadas em anexo a defesa não faz prova da exigibilidade do crédito, 

restando comprovado sua conduta ilícita. As telas sistêmicas e relatório de 

chamadas em anexo aos autos pela Ré em sua defesa, apesar de ser 

admitido como meio de prova da regularidade na contratação, entendo que 

referida tela extraída do sistema da Requerida deve apresentar dados 

pessoais completo do contratante, como por exemplo, endereço, 

inscrições do número de CPF e RG, números de celular e número do 

contrato de prestação do serviço. Diante disso, da forma que se encontra 

as telas sistêmicas acopladas aos autos, deveria estas, no mínimo estar 

acompanhada de contrato devidamente assinado ou áudio, para 

demonstrar a relação consumerista entre as partes envolvidas na lide, já 

que a Requerida alega somente que “houve habilitação de plano”, motivo 

pelo qual, resta prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa 

a produção de provas. O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Já em 

relação à juntada de documento sigiloso, em se tratando de exibição de 

contrato de telefonia que teriam originado o débito objeto da inscrição em 

cadastro restritivo de crédito, se mostra inviável nesse momento, em 

virtude de que as provas deveriam ter sido trazidas juntamente com a 

contestação, ocasião em que, tendo a ré não apresentado os 

documentos, resta preclusa a produção de prova. Em que pese às 

alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta 

não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do 

débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes 

autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de 

indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se 

discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao 

prever, expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, 

embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No 

caso, por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida em face da 

ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da 

parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 
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CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Pedido Contraposto Quanto ao pedido contraposto, 

extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c Enunciado 31 do FONAJE 

permite ao Réu formular pedido que se enquadre o artigo 3º da Lei 

9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é admissível pedido 

contraposto. Porém, no caso em tela, não restou comprovado pela Ré a 

exigibilidade do crédito discutido nestes autos em face da cobrança de 

suposto débito, demonstrando que referido pedido encontra-se sem 

respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido 

contraposto formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. V – 

Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a condenação da 

Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de 

má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se funda na tese de 

que foi atingido em sua honra, restando comprovado o fato alegado por 

esta consoante documentação anexa aos autos. Porém, a Autora, com 

isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo 

desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais; 2- Determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro 

inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 

4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista 

que não comprovou dolo da parte autora; 5- JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO; 6- Determino que a reclamada, retire a inscrição 

do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de 

inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em 

relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, 

sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 20 de fevereiro de 2020. Kelson Giordani Miranda da 

S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-54.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ARNEOZINA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000090-54.2020.811.0051 Polo Ativo: DEPOSITO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO CAMPO VERDE LTDA - EPP Polo Passivo: MARIA 

ARNEOZINA DE SOUZA Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de ação de reclamação ajuizada por DEPOSITO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO CAMPO VERDE LTDA - EPP em face de MARIA 

ARNEOZINA DE SOUZA objetivando recebimento de valores. Extrai-se dos 

autos por meio da petição anexa aos autos (Id 28746855) que a parte 

autora não possui interesse no prosseguimento da ação, requerendo a 

extinção do feito. Assim, conforme requerido pela parte autora, tem-se 

que a extinção do feito é medida que se impõe. Dispositivo Em atenção ao 

pedido de desistência da parte Autora (id 28746855) e com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da 

Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. 

Sem custas e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 

9099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 14 de fevereiro de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002739-26.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CRISTINA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002739-26.2019.811.0051 Polo Ativo: TANIA CRISTINA DE AZEVEDO 

Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de ação de reclamação 

ajuizada por TANIA CRISTINA DE AZEVEDO em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A objetivando recebimento de 

valores. Extrai-se dos autos por meio do termo de conciliação anexo aos 

autos (Id 28491479) que a parte autora não possui interesse no 

prosseguimento da ação, requerendo a extinção do feito. Assim, conforme 

requerido pela parte autora, tem-se que a extinção do feito é medida que 

se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido de desistência da parte 

Autora (id 28491479) e com fundamento no art. 485, inciso VIII do Novo 

Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 14 de fevereiro de 

2020. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003649-53.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE TANIA DEMARCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003649-53.2019.811.0051 Polo Ativo: TATIANE TANIA DEMARCO Polo 

Passivo: TAM LINHAS AEREAS S.A Vistos em correição. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico da petição juntada aos autos (Id 28683134), 

que houve composição amigável entre as partes, no que tange a 

obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

valores, com a consequente aplicação da multa convencionada entre as 

partes. Diante disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a 

Extinção do feito com resolução do mérito é medida que se impõe. II - 

Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO e considerando o 

disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo celebrado entre as 

partes. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 12 de fevereiro de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002926-34.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE STADNIK FILHO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO BONAVIGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

PROJETO DE SENTENÇA Numero do Processo: 1002926-34.811.0051 Polo 

Ativo: JOSE STANDNIK FILHO & CIA LTDA - ME Polo Passivo: ROGERIO 

BONAVIGO Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de ação de 

reclamação ajuizada por JOSE STANDNIK FILHO & CIA LTDA - ME em face 

de ROGERIO BONAVIGO objetivando recebimento de valores. Extrai-se 

dos autos por meio da petição em anexa aos autos (Id 28122648) que a 

parte autora não possui interesse no prosseguimento da ação, 

requerendo a extinção do feito. Assim, conforme requerido pela parte 

autora, tem-se que a extinção do feito é medida que se impõe. Dispositivo 

Em atenção ao pedido de desistência da parte Autora (id 28122648) e com 

fundamento no art. 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil c/c o 

art. 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução 

do mérito. Sem custas e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da 

Lei 9099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 14 de fevereiro de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002276-21.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIELLY CRISTINA DA SILVA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002276-21.2018.811.0051 Polo Ativo: WILSON LAZARO DE REZENDE & 

CIA LTDA e ZELIA MARIA PEREIRA Polo Passivo: TATIELY CRISTINA DA 

SILVA Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de ação de reclamação 

ajuizada por WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA E ZELIA MARIA 

PEREIRA em face de TATIELY CRISTINA DA SILVA objetivando 

recebimento de valores. Extrai-se dos autos por meio do termo de 

conciliação anexo aos autos (Id 17775679) que a parte autora não possui 

interesse no prosseguimento da ação, requerendo a extinção do feito. 

Assim, conforme requerido pela parte autora, tem-se que a extinção do 

feito é medida que se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido de 

desistência da parte Autora (id 17775679) e com fundamento no art. 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 

14 de fevereiro de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001891-39.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIMAR ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001891-39.2019.811.0051 Polo Ativo: EDNEIA SANTOS DE ALMEIDA Polo 

Passivo: LEIDIMAR ALVES DE OLIVEIRA Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente feito 

tramita desde 26.07.2019. A parte Autora mesmo intimada (Id 25218217) 

para indicar CPF da reclamada, permanecendo inerte e nada requerendo 

até a presente data, conforme se extrai da certidão juntada aos autos (id 

27812918). É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. Assim prevê o artigo 485, III do Código de Processo Civil: Art. 485. 

O Juiz não resolverá o mérito quando: [...]III – por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, observo que a parte autora 

devidamente intimada para informar o CPF da reclamada, permanecendo 

inerte, conforme se extrai dos autos, o feito encontra-se paralisado há 

mais de 30 dias sem manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e 

arquivamento do presente feito é medida que se impõe, ante o abandono 

da causa pela parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão 

do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 27812918) 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 

485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 14 de fevereiro de 

2020. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002796-44.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS WILLIAN DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI - PROPRIETÁRIA (REQUERIDO)

ROSANGELA - FUNCIONÁRIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002796-44.2019.811.0051 Polo Ativo: REGIS WILLIAN DE SOUZA Polo 

Passivo: VANDERLEI e ROSANGELA BENDITA DE OLIVEIRA Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por REGIS WILLIAN 

DE SOUZA contra VANDERLEI e ROSANGELA BENEDITA DE OLIVEIRA 

objetivando recebimento de valores. Extrai-se do termo de conciliação (Id 

28775553) que a parte Autora devidamente intimada (id 25572931) 

conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, bem como 

não apresentou justificativa em face de sua ausência e ante o lapso 

temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de impor a 

extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como 

consequência a condenação às custas, conforme determina o Enunciado 

28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 
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custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 25572931), não compareceu à audiência de conciliação (Id 

28775553), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE; Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 14 de 

fevereiro de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000425-13.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NUNO MANUEL ROXO DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

 

NOS TERMOS DO PROVIMENTO 056/2007 CGJMT, IMPULSIONO OS 

AUTOS A FIM DE INTIMAR O REQUERENTE A SE MANIFESTAR NOS 

AUTOS, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA INFORMAÇÃO OBTIDA JUNTO 

AO SISTEMA INFOJUD, TENDO EM VISTA QUE O ENDEREÇO INFORMADO 

É O MESMO CONSTANTE DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000084-16.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAUAN MESQUITA GALVAO GONCALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000084-16.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: CAUAN MESQUITA GALVAO GONCALVES INTIME-SE a parte 

autora para pagar as custas e taxas judiciárias no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição. CUMPRA-SE Canarana, 

17 de fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000238-68.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ITAIMBE-MAQUINAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO JOSE COTTICA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000238-68.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): ITAIMBE-MAQUINAS LTDA REU: SEVERINO JOSE COTTICA 

Vistos, Trata-se de ação de cobrança proposta por ITAMBÉ MÁQUINAS 

LTDA. Em face de SEVERINO JOSE COTTICA. Petição inicial em ID 

18533916. Petição em ID 19856012 reconhecendo o débito e realizando 

proposta de acordo. Termo de audiência de mediação em ID 21034780, 

formalizado acordo e em caso de descumprimento haveria a continuidade 

da presente ação de cobrança. Manifestação de descumprimento de 

acordo e prosseguimento da ação de cobrança originária em ID. 

22277395. Despacho intimando o réu para pagamento em ID. 24247144. 

Certidão de decurso de prazo em ID. 26191903. É o relatório do 

necessário. Fundamento e Decido. Passo o julgamento antecipado, ante os 

fatos serem incontroversos. Não se trata de aplicar os efeitos da revelia, 

mas sim de homologar o reconhecimento do débito, ainda que não 

adimplido, como manifestado em ID 19856012. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados 

em inicial, CONDENANDO o requerido a pagar a quantia de R$ 20.435,00 

(vinte mil e quatrocentos e trinta e cinco reais), valor este com juros 

moratórios de 1% e correção monetária (IPCA) contados de 30 de abril de 

2014, data do vencimento da dívida. Condeno a parte ré ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10 por cento 

do valor atualizado da causa. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, ao arquivo. Cumpra-se Canarana, 14 de fevereiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000172-88.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Canarana (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000172-88.2019.8.11.0029. 

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO EMBARGADO: MUNICÍPIO DE 

CANARANA Vistos, Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 

relativos aos autos Processo nº. 1000427-80.2018.8.11.0029 proposto 

pelo embargante Banco Bradesco S/A em face do Município de Canarana. 

Petição inicial em ID. 18257118. Impugnação aos Embargos em ID. 

23718171. É o relatório. Fundamento e Decido. Ante a matéria ser 

estritamente documental, desnecessária a dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado do mérito. Afasto a preliminar de ilegitimidade, 

sendo entendimento pacificado do STJ a regularidade da CDA nestas 

situações, nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO 

AOS ÓRGÃOS CADASTRAIS COMPETENTES. RETIFICAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. HIPÓTESE QUE 

NÃO COMPORTA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 392/STF. MATÉRIA 

UNIFORMIZADA NA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO STJ. 1. A 

controvérsia sub examine versa sobre Execução Fiscal ajuizada contra 

empresa incorporada, sem que tal evento societário tenha sido regular e 

devidamente comunicado aos órgãos cadastrais específicos. 2. O Tribunal 

a quo afastou a aplicação da Súmula 392/STJ ao caso, por entender que a 

incidência do referido verbete sumular somente se justifica nas hipóteses 

de erro ou equívoco do Fisco, à luz do princípio da causalidade, o que não 

se verifica na situação dos autos, em que, em razão da ausência de 

comunicação, no momento adequado, dos dados cadastrais do veículo no 

Detran, a Fazenda foi levada a erro e propôs a ação contra a empresa 

incorporada. Concluiu o acórdão recorrido ser permitido o processamento 

da demanda contra a sucessora da empresa incorporada, nos termos do 

art. 132 do CTN, sendo descabida a extinção do feito por ilegitimidade de 

parte. 3. A recorrente defende que o feito deveria ter sido extinto porque, 

em tais casos, seria necessária a substituição da CDA, com a retificação 

do sujeito passivo; acrescentou que tal procedimento esbarraria na 

orientação de que não é possível promover tal tipo de alteração, à luz da 

Súmula 392/STJ - "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 271 de 547



ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de 

correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito 

passivo da execução". 4. A jurisprudência das Turmas que compõem a 

Seção de Direito Público era controvertida, no que tange à incidência da 

Súmula 392/STJ na situação em análise. Todavia, por ocasião do 

julgamento dos EREsp 1.695.790/SP (Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 

26/3/2019), consagrou-se a orientação de que a sucessão empresarial 

não se equipara à hipótese de identificação errônea do sujeito passivo, 

pois a empresa sucessora assume todo o patrimônio da empresa 

sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida desta última. 

Inexistindo comunicação aos órgãos cadastrais competentes, antes da 

notificação do lançamento, a hipótese enseja responsabilidade tributária 

automática da empresa incorporadora, independentemente de qualquer 

outra diligência do ente público credor. 5. Recurso Especial não provido. 

(REsp 1702084/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 09/10/2019, DJe 16/10/2019) Conforme comprovou a Fazenda 

Pública Municipal (ID. 23718171), o embargante teve amplo acesso aos 

autos, realizando sua regular defesa administrativa, não havendo espaço 

para alegação de cerceamento de defesa administrativa no caso em 

questão. Quanto ao prazo decadencial de lançamento, comprovou o 

Município a regularidade na atuação, bem como da multa aplicada. A 

regularidade da atuação do Fisco justifica-se por ser o lançamento 

tributário um ato complexo, e não um ato finito que se esgota na CDA, 

sendo imprópria a alegação do embargante a contar a data da 

formalização do CDA. A data de contagem quinquenal conta-se do início 

do procedimento administrativo, momento que se faculta o pagamento 

voluntário ou a defesa do contribuinte, nesse sentido: TRIBUTÁRIO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TAXA DE 

FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. TRIBUTO 

SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO 

PRESCRICIONAL PARA A COBRANÇA DA EXAÇÃO. TERMO INICIAL. 

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. 1. A taxa de fiscalização do mercado 

de valores mobiliários, prevista na Lei n. 7.940/89, sujeita-se a lançamento 

por homologação. Nessa sistemática, "[...] a legislação atribui ao sujeito 

passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da 

autoridade administrativa [...]" (art. 150, caput, do CTN). Sendo assim, o 

pagamento do referido tributo deverá ocorrer antes da própria constituição 

do crédito tributário, isto é, a legislação (art. 5º da Lei nº 7.940/89) 

estabelece uma data de vencimento que antecede o ato de fiscalização da 

administração tributária. Essa fiscalização posterior somente ensejará o 

lançamento do crédito tributário se o pagamento foi parcial (incompleto) ou 

se não houver pagamento em absoluto. Na primeira hipótese (pagamento 

parcial), a notificação ao contribuinte deverá se dar dentro do prazo 

decadencial de 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador (art. 

150, § 4º, do CTN). Já na segunda hipótese (ausência completa de 

pagamento), a notificação ao contribuinte deverá ocorrer dentro do prazo 

decadencial de 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício 

seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, 

do CTN). Precedente citado: AgRg no REsp 1.259.563/PE, 1ª Turma, Rel. 

Min. Benedito Gonçalves, DJe de 11.10.2011. 2. Notificado o contribuinte 

para pagar os valores faltantes ou se defender, dá-se a constituição do 

crédito tributário, o que inaugura o prazo prescricional para a sua 

cobrança (art. 174 do CTN), salvo em ocorrendo quaisquer das hipóteses 

de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) ou 

interrupção do lustro prescricional (art. 174, parágrafo único, do CTN). 

Nesse sentido, aliás, é bastante esclarecedor o enunciado da Súmula 153 

do extinto Tribunal Federal de Recursos, do seguinte teor: "Constituído, no 

quinquênio, através de auto de infração ou notificação de lançamento, o 

crédito tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em 

principio, o prazo prescricional, que, todavia, fica em suspenso, ate que 

sejam decididos os recursos administrativos." 3. No caso, conforme 

decidiu com acerto o Tribunal de origem, não há que se falar em 

prescrição, pois os créditos tributários foram constituídos com a 

notificação (por edital) do contribuinte em dezembro de 2006, a execução 

fiscal veio a ser ajuizada em julho de 2009, e a citação da executada 

deu-se em janeiro de 2010 (dentro do quinquênio). 4. Agravo regimental 

não provido. (AgRg no AREsp 225.238/PA, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 

06/11/2012) O embargante traz impugnações específicas quanto à 

legalidade do procedimento supostamente errôneo adotado pelo Fisco 

Municipal, o que já fora devidamente analisado e fundamentado. O 

embargante formula alegações genéricas acerca do fundamento legal da 

cobrança, não cumprindo com seu dever de ônus probatório a fim de 

justificar o afastamento da presunção de veracidade e legalidade do ato. 

Por fim, anoto que os demais argumentos deduzidos pelas partes no 

processo não são capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada 

neste julgamento (CPC, art. 489, §1º, inc. IV). Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos constantes nos embargos à execução, e 

assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios de 10 

(dez) por cento do valor da causa. Translade-se a presente sentença 

para a execução de nº 1000427-80.2018.8.11.0029 e, ante ausência de 

efeito suspensivo recursal. Intime-se naqueles autos o exequente para 

fins de proceder a continuidade da execução. INTIMEM-SE as partes da 

presente sentença. Escoado o prazo recursal, nada sendo requerido, ao 

arquivo. Canarana, 14 de fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000427-80.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CANARANA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos a fim de intimar as partes para procederem a 

continuidade da execução. Canarana-MT, 17 de fevereiro de 2020 MARIA 

AMELIA DEDONE COSTA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000080-76.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACINTA CANDIDA DE SOUZA (EXECUTADO)

ANTONIO JOSE COGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000080-76.2020.8.11.0029. 

EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

EXECUTADO: JACINTA CANDIDA DE SOUZA, ANTONIO JOSE COGO 

Vistos, INTIME-SE a parte autora para recolher as custas e taxas 

judiciárias em 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Canarana, 14 de fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000061-70.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO DOS SANTOS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MARCHIONI MATEUS NEVES OAB - SP254553 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMHARJ EQUIPAMENTOS DE PROTECAO - EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000061-70.2020.8.11.0029. 

AUTOR(A): MARCOS AUGUSTO DOS SANTOS - ME REU: SOMHARJ 

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO - EIRELI - EPP Vistos, etc. Considerando o 

teor da manifestação retro, HOMOLOGO por sentença, para que possa 

produzir seus jurídicos e legais efeitos a desistência da ação, para os fins 

do art. 200, parágrafo único do CPC e, em consequência, julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil, autorizando o desentranhamento dos 

documentos. Custas pela parte autora. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE 

VALORES que constam nos autos. Nos termos dos art. 934 e 935 da 
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CNGC, dou como transitada em julgado nesta data a sentença, 

desnecessária a intimação das partes. P.R.I.C. e, após, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Canarana, 17 de fevereiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000074-06.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. T. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALITTA BORGES BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA OAB - MT25170/O 

(ADVOGADO(A))

TAIS BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA OAB - MT21485/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) 

parte(s) Autora(s) via DJE, na pessoa de seu Procurador, para realizar a 

distribuição da Carta Precatória Id. 29192444 e, em seguida, comprovar 

nos autos a distribuição da Deprecata. Canarana, 17 de fevereiro de 2020. 

JESSICA BARAUNA FELIPE GROSS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-66.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO GROMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000264-66.2019.8.11.0029. REQUERENTE: ALDO GROMANN 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. O exame da Justiça 

Gratuita compete ao juízo de 1° grau, nesse sentido - ENUNCIADO 166 - 

Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do 

recurso será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro - Maceió-AL) Assim, 

INDEFIRO a justiça gratuita a parte proponente recursal, ante a ausência 

de comprovação de hipossuficiência. INTIME-SE as partes para em 48 

(quarenta e oito) horas realizarem o recolhimento do preparo, sob pena de 

deserção. Escoado o prazo, observado o período de suspensão dos 

prazos ou eventuais feriados, conclusos. CANARANA, 14 de janeiro de 

2020. CANARANA, 14 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-83.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA MARIA GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DAVID JAZINSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000722-83.2019.8.11.0029. REQUERENTE: LEANDRA MARIA GONZAGA 

REQUERIDO: JOSE DAVID JAZINSKI Vistos, etc. A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus jurídicos e 

legais efeitos, a desistência da ação e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Revogo a liminar porventura deferida. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, 

com baixa. CANARANA, 24 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-91.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA MARIA GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI MEWS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000715-91.2019.8.11.0029. REQUERENTE: LEANDRA MARIA GONZAGA 

REQUERIDO: ELOI MEWS Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, 

consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO por 

sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência da ação e, via de consequência, julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Revogo a liminar porventura deferida. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, com baixa. 

CANARANA, 28 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-15.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE GOMES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000097-15.2020.8.11.0029 POLO ATIVO:REGIANE GOMES 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ULYSSES COELHO 

OHLAND, LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI, BEATRIZ SILVA 

BENSI POLO PASSIVO: SEGURADORA LÍDER FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação 1 Juizado de Canarana 

Data: 02/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78000-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Chapada dos Guimarães

Diretoria do Fórum

Decisão

DECISÃO

PEDIDO DE LICENÇA-PRÊMIO
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Chapada dos Guimarães

0705284-92.2020.8.11.0024

Vistos etc.

Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio por assiduidade 

apresentado por EDITHE BENEDITA DE SIQUEIRA, 11669, Gestor 

Administrativo 3, Central de Administração - Comarca de Chapada dos 

Guimarães - SDCR, em relação ao quinquênio de 12/2/2015 a 12/2/2020.

Analisando o processo, vislumbro que a Central de Administração 

certificou a inexistência de afastamento que implique no indeferimento do 

pedido.

 Relatei o necessário, passo a decidir.

O pedido está respaldado nos termos da Lei Complementar n.º 04 de 

15.10.1990, que dispõe os artigos 109 e 110, “in verbis”:

“Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo 

(...) § 1° (...) § 2° É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata 

este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os 

meses para gozo da licença. Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao 

servidor que, no período aquisitivo: I - sofrer penalidade disciplinar de 

suspensão; II - afastar-se do cargo em virtude de: a) licença por motivo de 

doença em pessoa da família, sem remuneração; b) licença para tratar de 

interesses particulares; c) condenação a pena privativa de liberdade, por 

sentença definitiva; d) afastamento para acompanhar cônjuge ou 

companheiro. Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço 

retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 

um mês para cada três faltas.”

No presente caso, verifico que o requerente faz jus ao benefício, 

preenchendo o lapso temporal estabelecido no artigo 109, da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90, bem como não incidiu em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 110 da referida Lei, conforme certificado no 

processo.

Portanto, defiro o pedido de concessão de 3 (três) meses de licença 

prêmio, relativo ao quinquênio compreendido no período de 12/2/2015 a 

12/2/2020, condicionando seu usufruto à conveniência do serviço público, 

ao (à) servidor EDITHE BENEDITA DE SIQUEIRA, Gestor Administrativo 3, 

Central de Administração - Comarca de Chapada dos Guimarães - SDCR 

nos termos do art. 109, “caput”, da Lei Complementar n. 04/1990.

 Cientifique-se o requerente.

Anote-se para usufruto no momento oportuno.

Após, ao arquivo com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Chapada dos Guimarães, 14 de fevereiro de 2020.

(assinado eletronicamente)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-83.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE MANOEL DE CASTRO ZANOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000184-83.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:VICENTE 

MANOEL DE CASTRO ZANOL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES, CRISTYNY LAYANA GONCALVES 

DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-68.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE MANOEL DE CASTRO ZANOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000185-68.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:VICENTE 

MANOEL DE CASTRO ZANOL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES, CRISTYNY LAYANA GONCALVES 

DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-53.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE MANOEL DE CASTRO ZANOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000186-53.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:VICENTE 

MANOEL DE CASTRO ZANOL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES, CRISTYNY LAYANA GONCALVES 

DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 08/2020-CA

A Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito 

Diretora do Foro da Comarca de Colíder, no uso de suas atribuições e etc.

Considerando o Edital 01/2020-DF de 08/01/2020, disponibilizado no Diário 

da Justiça Eletrônico nº 10653, em 10/01/2020 concernente a abertura de 

Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado nível médio e 

superior (Direito) para o Fórum da Comarca de Colíder, pelo presente edital 

torno público o GABARITO PRELIMINAR da prova realizada no dia 

16/02/2020:

1. ENSINO MÉDIO:

Questão 01 A

Questão 02 B

Questão 03 A

Questão 04 C

Questão 05 B
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Questão 06 A

Questão 07 D

Questão 08 B

Questão 09 D

Questão 10 C

Questão 11 A

Questão 12 D

Questão 13 A

Questão 14 B

Questão 15 C

Questão 16 D

Questão 17 B

Questão 18 A

Questão 19 C

Questão 20 D

Questão 21 A

Questão 22 B

Questão 23 A

Questão 24 D

Questão 25 A

2. ENSINO SUPERIOR (DIREITO):

Questão 01 C

Questão 02 D

Questão 03 C

Questão 04 A

Questão 05 A

Questão 06 B

Questão 07 D

Questão 08 A

Questão 09 A

Questão 10 B

Questão 11 B

Questão 12 D

Questão 13 D

Questão 14 B

Questão 15 D

Questão 16 C

Questão 17 B

Questão 18 A

Questão 19 A

Questão 20 D

Questão 21 C

Questão 22 B

Questão 23 C

Questão 24 A

Questão 25 B

3. O candidato que pretender interpor recurso em relação ao Gabarito 

Preliminar da prova deverá apresentá-lo nos dias 20 e 21 de fevereiro de 

2020, das 12:00 às 18:00h na Central de Administração do Fórum de 

Colider;

4. Para recorrer, o candidato deverá se utilizar de formulário a ser 

disponibilizado pela Central de Administração do Fórum da Comarca de 

Colider.

5. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido.

6. Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer 

outro meio além do previsto.

7. O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos 

impetrados e as provas serão corrigidas de acordo com o Gabarito Oficial.

8. Se do exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da 

prova, a pontuação correspondente será creditada a todos os candidatos, 

independente de terem recorrido.

9. Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso 

de recurso e/ou de gabarito oficial definitivo.

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

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

átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.

Colíder/MT, 17 de fevereiro de 2020.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000772-77.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA CUNHA - EPP (EXECUTADO)

JOSE PEREIRA DA CUNHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação da parte executada, via de sua Advogada, para, 

querendo e no prazo legal, apresentar embargos, consignando-se que a 

possibilidade de defesa no feito executório é restrita, limitando-se às 

matérias constantes nos incisos do art. 917 do CPC, em razão do bloqueio 

e penhora parcial de valores consoante decisão e extrato de ids. 

28184540 e 28588412. Colider/MT, 17/02/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001575-26.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DA CONCEICAO ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1001575-26.2017.8.11.0009 AUTOR: ROBERTO DA 

CONCEICAO ARAUJO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente 

instruída, uma vez que não consta nos autos documentos que aleguem, no 

mínimo, ter o autor qualidade de segurado especial. Portanto, DETERMINO 

a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu 

indeferimento, pela inobservância do art. 319, e a teor dos arts. 321, 330, 

inciso IV e 485, inciso I, todos do aludido Codex. Intime-se. Cumpra-se 

Colíder – MT, 18 de setembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000431-46.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS BISPO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ANDERSON PECANHA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER 2ª VARA DE COLÍDER AV. JUIZ VLADIMIR APARECIDO 

BAPTISTA, S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GISELDA REGINA 

SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO n. 

1000431-46.2019.8.11.0009 Valor da causa: R$ 162.274,81 ESPÉCIE: 

[Expropriação de Bens]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Endereço: 

AC COLIDER, AVENIDA TANCREDO NEVES 329 SETOR LESTE, CENTRO, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-970 POLO PASSIVO: Nome: DOUGLAS BISPO 

DOS SANTOS Endereço: Av. Ulisses Guimarães, n° 132, Bairro Teles 
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Pires, Colíder-MT e Rua das Avenças, quadra 341, lote 12, Colíder-MT. 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, para comparecerem na 

Audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de ABRIL de 2020, 

às 12h30min, a ser realizada no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Após, caso inexitosa 

a conciliação, fica desde já o réu citado para pagar a dívida, custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 

patamar de 10%, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da audiência 

de conciliação. CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida ao 

devedor contida no artigo 916 do Código de Processo Civil. Não efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça 

PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos INTIMANDO, na mesma 

oportunidade, a parte executada, nos termos do §1º, do art. 829, do 

CPC/2015, devendo, ainda ser observado o disposto no §2º, do art. 829, 

do mesmo diploma legal. Não encontrado o executado, havendo bens de 

sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, seguindo o processo na 

forma do art. 830 do Código de Processo Civil. Advirta-se o executado de 

que, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios poderão ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 827, 

§1º, do Código de Processo Civil. Por fim, registra-se que, 

independentemente de nova ordem judicial, mediante o recolhimento das 

respectivas taxas, o exequente poderá requerer diretamente à Serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos 

fins previstos no art. 782, §3ª, ambos do Código de Processo 

Civil.Expedida a certidão, caberá ao requerente providenciar as 

averbações e comunicações necessárias, comprovando posteriormente 

nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo 

de eventual responsabilização. Consignando que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. COLÍDER, 17 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001802-45.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. AMABILI DE OLIVEIRA SANTOS - ME (REU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:25792720), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 13 de abril DE 2020, ÀS 

13H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000091-68.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE APARECIDA PAIXAO ROCHA (REU)

ALINE APARECIDA PAIXAO ROCHA 03137371180 (REU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:28488354), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 13 de abril DE 2020, ÀS 

13H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000109-89.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN MEIRE SOUZA GARCIA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:28625274), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 13 de abril DE 2020, ÀS 

14H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001837-05.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA TAMARA GASPAR (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL, PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO DO MANDADO A SER 

EXPEDIDO, através da emissão da guia no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido o 

PERÍMETRO REFERENTE AO ENDEREÇO a ser diligenciado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000245-86.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO FERNANDO ANTUNES (EXECUTADO)

IFRAIN COSTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSE DE SOUZA ANTUNES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:29036092), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 13 de abril DE 2020, ÀS 

14H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000251-93.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDYLSON MARQUES (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL, PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO DO MANDADO A SER 

EXPEDIDO, através da emissão da guia no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido o 

PERÍMETRO REFERENTE AO ENDEREÇO a ser diligenciado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001848-34.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUZA ANTUNES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID: 26303001), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 13 de abril DE 2020, ÀS 

15H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando os 

advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000826-09.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MIGUEL ROSSI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000826-09.2017.8.11.0009. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: LUIZ MIGUEL ROSSI Vistos, etc. 1. Defiro conforme requerido 

ao Id. 28761269. Assim, proceda-se a secretaria com a devida retificação 

junto ao Sistema Apolo, excluindo a Sociedade de Advogados denominada 

“Pasquali Parise e Gasparini Junior Advogados” do campo indicado como 

“outros interessados”. 2. Após, cumpra-se as determinações 

remanescentes da r. sentença de Id. n° 20497116. Às providências. 

Colíder, Data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000096-61.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ERD (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000096-61.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: ROBERTO ERD Vistos, etc. Em que 

pese a manifestação de ID 18353646, tenho por prejudicado, haja vista 

que, em consulta ao Sistema Renajud, referido veículo já se encontra com 

restrição, conforme anexo. Assim, INTIME-SE o requerente, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar pelo que entender de direito. Às 

providencias. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000242-34.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR PEREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL, PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO DO MANDADO A SER 

EXPEDIDO, através da emissão da guia no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido o 

PERÍMETRO REFERENTE AO ENDEREÇO a ser diligenciado.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002026-80.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002026-80.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

EMERSON CAMARGO EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Analisando o pedido de cumprimento de sentença, 

nota-se que a narração fática não decorre logicamente a conclusão, uma 

vez que não foi possível extrair da inicial a verdadeira pretensão da parte 

autora, em especial, porque a decisão exequenda proferida nos autos de 

n° 82956, possuiu cunho meramente declaratório, (Id. n° 26351575, Pág. 

04/10) impondo a parte requerida uma obrigação de fazer. Assim, 

inexistindo condenação em pagamento das parcelas em atraso do 

benefício, é forçoso concluir pela existência de decisão que reconheça a 

exigibilidade de pagamento de quantia certa. No mais, vale registrar que, o 

cumprimento de sentença far-se-á nos autos em que houve a 

condenação, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC, visando à 

economia e celeridade processual, sem desprezo da instrumentalidade 

das formas. Dessa forma, INTIME-SE a parte requerente para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, 

sanando as irregularidades acima apontadas, sob pena de indeferimento. 

Às providências. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000239-79.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE SANCHES GARCIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000239-79.2020.8.11.0009. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: REGIANE 

SANCHES GARCIA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão, 

embasado em contrato garantido por alienação fiduciária, pelo qual o 

requerente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, pretende alcançar 

o bem que se encontra em posse de REGIANE SANCHES GARCIA, em 

decorrência do contrato indicado no Id. nº 25851384, onde se vê a 

perfeita identificação da coisa alienada fiduciariamente. Como reconhecido 

no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a medida liminar necessita apenas da 

inadimplência que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso 

de recebimento. Nesse ponto, a jurisprudência, com dissidência mínima, 

sufragou o entendimento de que bastará à notificação extrajudicial a 

entrega da correspondência no endereço do devedor, mesmo que não 

recebida por ele pessoalmente. Assim sendo, a antiga discussão acerca 

de ser necessária a notificação pessoal do devedor restou superada, 

atualmente vigendo a presunção juris tantum de que o destinatário tenha 

recebido a correspondência entregue na sua residência. Depois, vale 

registrar que a mora ocorre ex re, pela própria dicção do artigo 2º, § 2º, 

do Decreto-lei nº 911/69, que assim dispõe: “A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” Logo, a 

notificação extrajudicial ou, como queiram, o protesto do título não 

constituem propriamente a mora, apenas servindo ao propósito de 

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

correspondência à residência do destinatário, o qual, inclusive, já estava 

ciente da mora pelo simples atraso no pagamento das parcelas. Em abono 

ao raciocínio ora desenvolvido, concorre o seguinte julgado: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. 

PROTESTO. MEIO HÁBIL. EDITAL. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. 1. Em se tratando de alienação fiduciária, a demonstração 

da mora - para ensejar o ajuizamento de ação de busca e apreensão - 

pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por 

intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta 

registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se 

que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 

Precedentes. 2. O protesto por edital somente é cabível quando esgotados 

todos os meios de localização do devedor, o que não pode ser verificado, 

na espécie, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial a que 

se nega provimento. (Recurso Especial nº 1.655.571/DF 

(2017/0036898-1), STJ, Rel. Luis Felipe Salomão. DJe 10.03.2017). 

(negritei). No entanto, essa mesma jurisprudência, quando esgotados 

todos os meios de se localizar o paradeiro do autor, apregoa a 

possibilidade de que a intimação ocorra por edital. Então, da confrontação 

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

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

a constituição em mora pressupõe que a correspondência seja 

encaminhada ao seu endereço. Porém, volvendo os olhos para o caso 

judicializado, embora haja o envio de notificação da parte devedora, esta 

restou frustrada, com retorno negativo, não sendo recebida no endereço 

enviado, uma vez que a correspondência fora devolvida grafando 

’’MUDOU-SE” (Id. nº 28851385, Pág. 03). Desta forma, INTIME-SE a parte 

requerente para que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial no 

sentido de comprovar a mora da parte devedora, ex vi do artigo 321 do 

CPC, uma vez que as falhas apontadas são sanáveis. CUMPRA-SE, 

servindo a presente decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e 

CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000225-95.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADERCI FERREIRA VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000225-95.2020.8.11.0009. AUTOR(A): ADERCI 

FERREIRA VIANA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos 

etc. Analisando os presentes autos, depreende-se do documento anexo 

ao Id n° 28799831, que a parte autora não é pessoa alfabetizada, razão 

pela qual a procuração outorgando poderes ao seu advogado constante 

dos autos, deverá ser conferida por instrumento público. INTIME-SE a 

parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

do NCPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000240-64.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA DE SOUZA CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000240-64.2020.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

MOREIRA DE SOUZA CAMARGO REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. Analisando os presentes autos, 

depreende-se do documento anexo ao Id n° 28870022, que a parte autora 

não é pessoa alfabetizada, razão pela qual a procuração outorgando 

poderes ao seu advogado constante dos autos, deverá ser conferida por 

instrumento público. INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, sob pena 

de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000226-80.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADERCI FERREIRA VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 
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DESPACHO Processo: 1000226-80.2020.8.11.0009. AUTOR(A): ADERCI 

FERREIRA VIANA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos 

etc. Analisando os presentes autos, depreende-se do documento anexo 

ao Id n° 28800863, que a parte autora não é pessoa alfabetizada, razão 

pela qual a procuração outorgando poderes ao seu advogado constante 

dos autos, deverá ser conferida por instrumento público. INTIME-SE a 

parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

do NCPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000111-59.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA CALIXTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000111-59.2020.8.11.0009. AUTOR(A): CREUZA 

CALIXTO DE SOUZA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. 

Analisando os presentes autos, depreende-se do documento anexo ao Id 

n° 28294589, que a parte autora não é pessoa alfabetizada, razão pela 

qual a procuração outorgando poderes ao seu advogado constante dos 

autos, deverá ser conferida por instrumento público. INTIME-SE a parte 

requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do 

NCPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000194-75.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000194-75.2020.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA NUNES DA SILVA REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. Analisando os presentes autos, 

depreende-se do documento anexo ao Id n° 28596422, que a parte autora 

não é pessoa alfabetizada, razão pela qual a procuração outorgando 

poderes ao seu advogado constante dos autos, deverá ser conferida por 

instrumento público. INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, sob pena 

de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000189-53.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GESSI TRAJANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000189-53.2020.8.11.0009. AUTOR(A): GESSI 

TRAJANO DOS SANTOS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. Analisando os presentes autos, depreende-se do documento 

anexo ao Id n° 28568774, que a parte autora não é pessoa alfabetizada, 

razão pela qual a procuração outorgando poderes ao seu advogado 

constante dos autos, deverá ser conferida por instrumento público. 

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

dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000189-53.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GESSI TRAJANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000189-53.2020.8.11.0009. AUTOR(A): GESSI 

TRAJANO DOS SANTOS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. Analisando os presentes autos, depreende-se do documento 

anexo ao Id n° 28568774, que a parte autora não é pessoa alfabetizada, 

razão pela qual a procuração outorgando poderes ao seu advogado 

constante dos autos, deverá ser conferida por instrumento público. 

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

dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000191-23.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000191-23.2020.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA NUNES DA SILVA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos etc. Analisando os presentes autos, depreende-se do 

documento anexo ao Id n° 28575313, que a parte autora não é pessoa 

alfabetizada, razão pela qual a procuração outorgando poderes ao seu 

advogado constante dos autos, deverá ser conferida por instrumento 

público. INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000195-60.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000195-60.2020.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA NUNES DA SILVA REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. Analisando os presentes autos, 

depreende-se do documento anexo ao Id n° 28596440, que a parte autora 

não é pessoa alfabetizada, razão pela qual a procuração outorgando 

poderes ao seu advogado constante dos autos, deverá ser conferida por 

instrumento público. INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, sob pena 

de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000255-33.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA PORTO DOS SANTOS COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000255-33.2020.8.11.0009. AUTOR: MARISTELA 

PORTO DOS SANTOS COSTA REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. 

Analisando os presentes autos, depreende-se do documento anexo ao Id 

n° 28908459, que a parte autora não é pessoa alfabetizada, razão pela 

qual a procuração outorgando poderes ao seu advogado constante dos 

autos, deverá ser conferida por instrumento público. INTIME-SE a parte 

requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do 

NCPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000196-45.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000196-45.2020.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA NUNES DA SILVA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 

Analisando os presentes autos, depreende-se do documento anexo ao Id 

n° 28597715, que a parte autora não é pessoa alfabetizada, razão pela 

qual a procuração outorgando poderes ao seu advogado constante dos 

autos, deverá ser conferida por instrumento público. INTIME-SE a parte 

requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do 

NCPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000299-52.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RITA FELIZARDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000299-52.2020.8.11.0009. AUTOR: RITA 

FELIZARDO DA SILVA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos 

etc. Analisando os presentes autos, depreende-se do documento anexo 

ao Id n° 29070125, que a parte autora não é pessoa alfabetizada, razão 

pela qual a procuração outorgando poderes ao seu advogado constante 

dos autos, deverá ser conferida por instrumento público. INTIME-SE a 

parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

do NCPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000319-43.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RITA FELIZARDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000319-43.2020.8.11.0009. AUTOR: RITA 

FELIZARDO DA SILVA REU: BANCO PAN Vistos etc. Analisando os 

presentes autos, depreende-se do documento anexo ao Id n° 29121076, 

que a parte autora não é pessoa alfabetizada, razão pela qual a 

procuração outorgando poderes ao seu advogado constante dos autos, 

deverá ser conferida por instrumento público. INTIME-SE a parte 

requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do 

NCPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001502-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNA NUTRICAO ANIMAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE WOLF OAB - PR0044135S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA MACEDO RIBEIRO POSSMOSER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001502-20.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: 

FORTUNA NUTRICAO ANIMAL LTDA EXECUTADO: JANAINA MACEDO 

RIBEIRO POSSMOSER Vistos etc. Antes de analisar o pedido formulado ao 

Id. 25804011, necessário que a parte promova todas as diligências de sua 

alçada, razão pela qual, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazer aos autos o comprovante de pesquisa junto ao 

PROCOB. Após, voltem-me os autos conclusos para análise. INTIME-SE. 

Às providências. Colíder/MT, Data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000312-51.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RITA FELIZARDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000312-51.2020.8.11.0009. AUTOR: RITA 

FELIZARDO DA SILVA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. Analisando 

os presentes autos, depreende-se do documento anexo ao Id n° 

29099430, que a parte autora não é pessoa alfabetizada, razão pela qual 

a procuração outorgando poderes ao seu advogado constante dos autos, 

deverá ser conferida por instrumento público. INTIME-SE a parte 

requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do 

NCPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000284-83.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI GALLO CARFI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000284-83.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL SA EXECUTADO: SUELI GALLO CARFI Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que, não há comprovação nos autos 

sobre o pagamento das custas e taxas judiciais. Dessa forma, INTIME-SE a 

parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

do CPC), emendar a inicial, sanando a irregularidade acima apontada, sob 
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pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000311-66.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RITA FELIZARDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000311-66.2020.8.11.0009. AUTOR: RITA 

FELIZARDO DA SILVA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos etc. Analisando os presentes autos, depreende-se do documento 

anexo ao Id n° 29097470, que a parte autora não é pessoa alfabetizada, 

razão pela qual a procuração outorgando poderes ao seu advogado 

constante dos autos, deverá ser conferida por instrumento público. 

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

dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000338-49.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA CANOTTO CONTINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000338-49.2020.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

ROSA CANOTTO CONTINI REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. Analisando os presentes autos, depreende-se do documento 

anexo ao Id n° 29195947, que a parte autora não é pessoa alfabetizada, 

razão pela qual a procuração outorgando poderes ao seu advogado 

constante dos autos, deverá ser conferida por instrumento público. 

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

dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000309-96.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RITA FELIZARDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000309-96.2020.8.11.0009. AUTOR: RITA 

FELIZARDO DA SILVA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. Analisando 

os presentes autos, depreende-se do documento anexo ao Id n° 

29096526, que a parte autora não é pessoa alfabetizada, razão pela qual 

a procuração outorgando poderes ao seu advogado constante dos autos, 

deverá ser conferida por instrumento público. INTIME-SE a parte 

requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do 

NCPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000302-07.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. H. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000302-07.2020.8.11.0009. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CARLOS 

HENRIQUE HERREIRO CARLESSO Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que, o valor atribuído à causa não corresponde ao saldo devedor 

em aberto, ou seja, as prestações vencidas e vincendas do contrato de 

alienação fiduciária, conforme entendimento dos Tribunais: “Ementa: 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA 

CAUSA - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - TOTALIDADE DO DÉBITO 

- O valor da causa nas ações de busca e apreensão de bem alienado 

fiduciariamente deve corresponder ao montante concernente às parcelas 

vencidas e vincendas na data do ajuizamento da demanda. TJ-SP - 

Agravo  de  Ins t rumento  A I  21700734920158260000  SP 

2170073-49.2015.8.26.0000 (TJ-SP)”. “Ementa: AGARVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. 

MONTANTE CONTRATUAL INADIMPLIDO. O valor da causa, na ação de 

busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, deve corresponder 

ao saldo devedor do contrato, que constitui, efetivamente, o proveito 

econômico intentado pelo credor. TJ-MG - Agravo de Instrumento Cv AI 

10024133812297001 MG (TJ-MG)”. Dessa forma, INTIME-SE a parte 

requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do 

NCPC), emendar a inicial, atribuindo o correto valor à causa e recolhendo o 

valor remanescente das custas processuais, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000339-34.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA CANOTTO CONTINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000339-34.2020.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

ROSA CANOTTO CONTINI REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. Analisando os presentes autos, depreende-se do documento 

anexo ao Id n° 29197001, que a parte autora não é pessoa alfabetizada, 

razão pela qual a procuração outorgando poderes ao seu advogado 

constante dos autos, deverá ser conferida por instrumento público. 

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

dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000246-71.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JUDITH GONCALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL, PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO DO MANDADO A SER 
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EXPEDIDO, através da emissão da guia no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido o 

PERÍMETRO REFERENTE AO ENDEREÇO a ser diligenciado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002134-12.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO LUIS DA ROSA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002134-12.2019.8.11.0009. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes em audiência de conciliação, extinguindo-se a presente ação, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza os 

seus devidos efeitos. DESCABE CONDENAÇÃO ao pagamento de custas 

e honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da 

Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. PUBLIQUE-SE e 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001976-54.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIR ANTUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001976-54.2019.8.11.0009. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes em audiência de conciliação, extinguindo-se a presente ação, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza os 

seus devidos efeitos. DESCABE CONDENAÇÃO ao pagamento de custas 

e honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da 

Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. PUBLIQUE-SE e 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, 31 de janeiro de 2020. (assinada digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-93.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA SOUZA LADEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000348-93.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:JANDIRA SOUZA 

LADEIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO GALADINOVIC ALVIM 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 02/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 15 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-85.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1000355-85.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:FABIO AURELIO 

CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO AURELIO CARDOSO 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/04/2020 Hora: 

13:45 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002212-06.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. H. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002212-06.2019.8.11.0009. REQUERENTE: E. H. C. S. REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. Trata-se de “ação de indenização por danos 

materiais e morais” tendo como partes as em epígrafe. Entre um ato e 

outro, sobreveio manifestação da parte autora requerendo a desistência 

da ação e pugnando pelo arquivamento do feito (id. 28332009). Era o que 

cabia relatar. DECIDO. A desistência da ação é um ato unilateral do autor, 

o qual abdica de forma expressa de sua posição processual. Em regra, 

não depende do consentimento do réu para que seja homologada. A 

exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, oferecida 

a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir 

da ação. Perlustrando os autos, verifico que a parte requerida sequer foi 

citada para integrar o polo passivo da relação jurídica processual, razão 

pela qual é prescindível o seu consentimento para fins de homologação da 

desistência. Ante o exposto, com espeque no art. 485, inc. VIII, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência da ação e JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. DESCABE condenação ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em observância 

ao disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

praxe. INTIME-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-32.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA DOLORES DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000365-32.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:EDINA DOLORES 

DA SILVA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA PAULA 

BARELLA, WAGNER SILVEIRA FAGUNDES POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 
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COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/04/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-91.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARISLEI SANTIAGO CLARO DE GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000374-91.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:MARISLEI 

SANTIAGO CLARO DE GODOY ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELAINE ALVES MARCAL POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/04/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 17 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000317-73.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MARCOS MARCOLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 Certifico para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) advogado(a)/procurador(a), para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

31/03/2020 Hora: 14:30, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000906-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA PEREIRA (REQUERENTE)

ALCIDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

A. DE PAULO & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO(A))

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, por todo o teor da manifestação e 

comprovante de pagamento id. 26154530 e seguintes.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001129-38.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso - Comodoro (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DORCE RAMAZOTTI (REU)

ADRIANA GUIMARAES ROSA (REU)

JULIO CESAR FERNANDES (REU)

JEFERSON FERREIRA GOMES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BEDUSCHI OAB - MT0010879S (ADVOGADO(A))

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO(A))

RAILTON FERREIRA DE AMORIM OAB - MT23886-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE COMODORO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

DESPACHO Processo: 1001129-38.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COMODORO, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: JEFERSON 

FERREIRA GOMES, ANA MARIA DORCE RAMAZOTTI, ADRIANA 

GUIMARAES ROSA, JULIO CESAR FERNANDES Vistos. Cumpra-se o 

Acórdão proferido, ID 29225891. Certifique-se a Serventia acerca da 

apresentação de contestação pelos requeridos ou o decurso do prazo 

para tanto. Se necessário, vista ao Ministério Público para impugnação. 

Após, autos conclusos. Às providências necessárias. Comodoro-MT, 14 

de fevereiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001395-59.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

F. O. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. O. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO CERTIDÃO Certifico que a audiência de conciliação fora 

redesignada para 31/03/2020, 14H. Comodoro - MT, 17 de fevereiro de 

2020. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000908-55.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

ALINE SILVA CAVALCANTE (AUTOR(A))

J. M. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 283 de 547



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO INTIMAÇÃO Ficam as partes intimadas da juntada do estudo 

socioeconômico. Comodoro-MT, 17 de fevereiro de 2020. NICHOLAS 

SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001289-97.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SOARES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1001289-97.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 16.218,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Aposentadoria por Invalidez]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso de Apelação foi interposto 

tempestivamente. Fica a parte apelada intimada a, querendo, apresentar 

suas contrarrazões. Comodoro - MT, 17 de fevereiro de 2020. NICHOLAS 

SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002081-17.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GUILHERME VILLA SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1002081-17.2019.8.11.0046. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: JOAO 

GUILHERME VILLA SIQUEIRA Vistos. I - DETERMINO que seja procedida a 

citação da (s) parte (s) executada (s) por Aviso de Recebimento (AR) na 

forma do art. 8º, inciso I, da LEF, para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a 

dívida, com os acréscimos legais, ou oferecer bens à penhora, sob pena 

de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. II - Caso reste frustrada a citação pelo correio, intime-se o 

Exequente para apresentar novo endereço da (s) parte (s) executada (s) 

no prazo de 15 (quinze) dias - mediante REMESSA ELETRÔNICA dos 

autos. III - Pugnando pela citação por mandado, cumpra-se conforme 

requerido SEM NECESSIDADE de recolhimento de diligência. Embaso-me na 

decisão monocrática da ministra LAURITA VAZ que assim dispôs “in 

verbis”: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Nº 2.899 - MT (2017/0159664-5). 

[..] Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado às fls. 03/08 e, por 

consequência, DETERMINO a expedição de ofício às Varas e Magistrados 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso recomendando a 

observância das normas atinentes à verba indenizatória que visam cobrir 

as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça nos processos que 

envolvem a Fazenda Pública." (fls. 46-48). O mandado de segurança 

impetrado, na origem, pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado de 

Mato Grosso requereu o pagamento prévio de verba para o cumprimento 

de diligências em ações ajuizadas pela Fazenda Pública. O julgado 

proferido na referida impetração, e que se pretende suspender com o 

presente pedido de contracautela, deferiu a liminar determinando que o 

estado faça o depósito prévio da aludida verba. Da leitura dos pedidos de 

providência acima transcritos, fica claro que o aumento no valor da 

gratificação dos oficiais de justiça (VIPAE), instituído pela Lei n.º 

10.334/2015, foi efetivado justamente no intuito de cobrir as despesas das 

diligências efetuadas na ações ajuizadas pela Fazenda Pública. Nesse 

contexto, o deferimento da liminar no mandado de segurança, 

determinando o depósito prévio das diligências para os oficiais de justiça, 

impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em duplicidade, 

configurando assim grave lesão à economia pública. Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da medida liminar proferida 

nos autos do Mandado de Segurança n.º 1000783-02.2017.8.11.0000 até 

seu trânsito em julgado. Comunique-se, com urgência. Publique-se. 

Intimem-se. Brasília (DF), 14 de julho de 2017. MINISTRA LAURITA VAZ 

Presidente (Ministra LAURITA VAZ, 01/08/2017). Desta feita, DETERMINO 

que o presente requerimento seja cumprido em 10 (dez) dias pelo Oficial 

de Justiça nos moldes do art. 372, C.N.G.C./MT e desde que não tenha 

sido fixado prazo diverso pela Central de Mandados. IV - Se necessário, 

expeça carta precatória para tanto. V – Isenção legal do pagamento de 

emolumentos, despesas e custas ex vi legis. VI - Fixo honorários de 

sucumbência no valor de 10% (dez por cento) do débito ora cobrado. Em 

caso de pronto pagamento, os honorários serão reduzidos pela metade, 

nos termos do art. 827, §1º, CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 

28 de novembro 2019. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001028-98.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOMINGA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001028-98.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MARIA 

DOMINGA DE ARRUDA Vistos. Tendo em vista a manifestação ministerial, 

bem como o requerimento da parte autora nos autos (ID. 27660062), 

passo a sentenciar o feito. Trata-se de Ação de Interdição proposta por 

Adriana Ferreira dos Santos em face de Maria Dominga de Arruda, 

devidamente qualificada nos autos, sob o argumento de que é filha da 

interditanda, aduzindo que a requerida possui limitações fisícas e 

intelectuais. Em razão da referida enfermidade, aduz que a interditanda é 

incapaz de reger sua própria vida e seus bens. Requer sua nomeação 

como curadora, comprometendo-se a zelar pela filha doente e por seus 

interesses. Junto com a inicial, vieram os documentos. Certidão do Senhor 

Oficial de Justiça de ID. 27660062. Parecer ministerial favorável à 

procedência do pedido exordial. É a síntese do necessário. Fundamento e 

decido. Analisando minuciosamente os autos, vislumbro que a requerida 

deve, realmente, ser interditada. Pelos documentos juntados na inicial, bem 

como pela Certidão do Senhor Oficial de Justiça (ID. 27660062), 

RESSALTO, que possui fé pública, restou evidente que a enfermidade da 

interditanda é total e definitiva o que a torna incapaz de maneira absoluta 

para praticar os atos da vida civil. Assim, ante as provas coligidas nos 

autos e sendo comprovada a incapacidade permanente da interditada para 

os atos da vida civil, não vejo empecilho que possa obstruir a pretensão 

da requerente. Ante o exposto DECRETO A INTERDIÇÃO de MARIA 

DOMINGA DE ARRUDA, devidamente qualificada nos autos, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. 

Nomeio como CURADORA sua filha, a Sra. ADRIANA FERREIRA DOS 

SANTOS, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Em obediência ao disposto no artigo 1.184, §3°, do Código de Processo 

Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, por três 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Tendo em vista que já foram 

arbitrados honorários advocatícios à causídica nomeada para patrocinar a 

defesa da requerente, conforme ID. 2052581, deixo de fixá-los. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo. Saem 

os presentes intimados. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. ANTONIO 

CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001276-98.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO ANTONIO AVILA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001276-98.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): MAURILIO ANTONIO AVILA DA SILVA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ Vistos. Cuida-se de Embargos 

de Declaração que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe 

contra a decisão proferida de ID. 26520433. Argumentou, em síntese, que 

há ocorrência de omissão, ante o fato de que não foi determinada a 

intimação pessoal do sucumbente para pagamento espontâneo dos 

valores dos quais foi condenado a pagar. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. Analisando os autos, e, principalmente, a decisão impugnada, 

verifico que não assiste razão ao embargante. Como se sabe, in casu, a 

intimação do executado para pagamento dos valores em sede de 

cumprimento de sentença é regido pelo inciso I, do §2º, do art. 513, do 

CPC, in verbis: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo 

as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a 

natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste 

Código. § 1º O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar 

quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 

2º O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da 

Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;” Nessa toada, 

verifica-se que o item II da decisão impugnada determinou tal 

procedimento, sendo até mesmo cumprido, ante a publicação da decisão 

no Diário de Justiça Eletrônico no dia 18 de dezembro de 2019, sem que 

houvesse manifestação das partes quanto ao evento. Isto posto, não 

conheço dos embargos de declaração. No mais, cumpra-se conforme 

itens III, IV, V e VI, da decisão de ID. 26520443. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 17 de fevereiro de 2020. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 18/2020-CJA

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Victor Coimbra de Souza , matrícula 

12.500, Analist a Judiciário PTJ, designado Gestor Judiciário da 1ª V ara 

desta Comarca, está afastado de suas funções por motivo de folgas 

compensatórias, nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2020 ;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA, matrícula 

n. 37214, Analista Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestora 

Judiciária em Substituição Legal, nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2020;

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

Jaciara, 17 de fevereiro de 2020

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretor a do Foro

Edital

* O Edital n. 007/2019/DF completo, que torna público o Gabarito Provisório 

do Processo Seletivo para Recrutamento de Estagiário da Comarca de 

Jaciara, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000185-13.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA DE CASTRO SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

TAIS PAULA COSTA LEITE OAB - MT26426/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000185-13.2020.8.11.0010 Vistos, etc. A requerente 

não cumpriu devidamente o despacho anterior, pois a certidão de 

casamento trazida não está atualizada e ainda encontra-se cortada em 

cima do nome do cônjuge varão, impedindo-se a leitura da informação. 

Assim, considerando a imprescindibilidade da informação sobre o 

endereço da autora para fixação de competência, determino a 

averiguação in loco por oficial justiça na Rua Floriano Peixoto, casa nº 0, 

Bairro Centro, em São Pedro da Cipa/MT, devendo certificar quem está 

residindo na casa. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jaciara - MT, 14 

de fevereiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001810-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ROBBSON CROSUE ROSIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1001810-53.2018.8.11.0010 Vistos, etc. Em que pese 

teor do petitório retro, o patrono Servio Tulio de Barcelos, constituído pela 

exequente e indicado na inicial como responsável por receber as 

intimações, já se encontra devidamente cadastrado para visualizar o 

documento, conforme print screen anexo. Portanto, diga a exequente em 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Em caso de decurso do 

prazo, certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jaciara - MT, 17 

de fevereiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002319-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FACCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1002319-81.2018.8.11.0010 Vistos, etc. Aguarde-se 

a chegada das informações solicitadas ao INSS, conforme 

pronunciamento de id. 28409788, após tornem os autos conclusos. Às 

providências. Jaciara/MT, 17 de fevereiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000340-16.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADILENO M. BARBOSA & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT1792-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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JACIARA Autos nº 1000340-16.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

embargos à exucção opostos por Adileno M. Barbosa & CIA LTDA – ME 

contra a execução de título extrajudicial proposta por Banco do Brasil S/A 

(autos de nº 1001083-60.2019.8.11.0010), partes qualificados nos autos. 

Primeiro, certifique-se quanto a tempestividade dos presentes embargos. 

Caso tempestivos, passo ao recebimento da inicial: No tocante à 

concessão de efeito suspensivo aos embargos, verifica-se do artigo 919, 

§ 1º do CPC que além dos requisitos para a concessão de tutela 

provisória, a execução deve estar garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes. Sobre o assunto, é o entendimento do egrégio TJMT: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARÇOS À EXECUÇÃO – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO 

AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – BENS OFERTADOS EM PENHORA 

INSUFICIENTES À GARANTIA DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A regra geral é a de que os “embargos do 

executado não terão efeito suspensivo” (CPC/15, art. 919, “caput”), mas 

tal regra poderá sofrer atenuação, pois, segundo a regra contida no §1º 

do mesmo artigo, o “juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir 

efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” (AI 101570/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017). Negritei. Ocorre 

que in casu não há qualquer garantia da execução, havendo até agora 

somente a citação dos executados, pelo que não há o preenchimento de 

todos os requisitos para o acolhimento do pleito. Dessa forma, indefiro o 

pedido de concessão de efeito suspensivo. De outra banda, se 

tempestivos, recebo os Embargos à Execução para discussão nos termos 

do artigo 915 do CPC. Assim, intime-se a exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre os presentes embargos, nos termos do 

inciso I do art. 920 do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 17 de fevereiro de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000291-72.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000291-72.2020.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de ação previdenciária de concessão de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez proposta por Francisco do Nascimento 

Ferreira contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, partes 

devidamente qualificadas nos autos. O autor indicou residir no Município 

de Dom Aquino/MT, acostando comprovante de endereço. Pois bem. A 

competência natural para processamento e julgamento das demandas 

previdenciárias é dos juízes federais por força do artigo 109 da 

Constituição Federal. Ocorre que no intuito de proteção do direito de 

idosos permitiu-se que as ações sejam processadas e julgadas na justiça 

estadual quando a comarca de domicílio do segurado não for sede de vara 

federal (artigo 109, § 3º, da CF e artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/66). 

Perceba-se que a Lei nº 5.010/66, responsável por organizar a Justiça 

Federal de primeira instância, prevê que nas comarcas de interior onde 

não funcionar Vara da Justiça Federal, os juízes estaduais serão 

competentes para processar e julgar os feitos ajuizados contra 

instituições previdenciárias por segurados ou beneficiários residentes na 

Comarca (artigo 15, inciso III). Destarte, considerando que o requerente 

não reside na presente Comarca, mas sim em Dom Aquino/MT, este juízo 

não é competente para processar e julgar a demanda. Ante ao exposto, 

declino da competência para processar e julgar a presente lide e, 

consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo da Comarca 

de Dom Aquino/MT, a fim de facilitar o acompanhamento do caso, fazendo 

constar as nossas homenagens. Posteriormente, procedam-se com as 

baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 17 de fevereiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003348-35.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARIA DE JESUS NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1003348-35.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação previdenciária de aposentadoria rural por idade ajuizada por Rita 

Maria de Jesus Nunes contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. A petição inicial foi recebida 

ao id. 28295392. Citada via sistema, a autarquia ofereceu contestação ao 

id. 28554398 contrapondo-se à pretensão autoral. A autora impugnou a 

peça defensiva ao id. 29265173 rebatendo as teses defensivas e 

ratificando os argumentos de sua pretensão. Vieram os autos conclusos. 

É o que merece registro. Decido. Nos termos do art. 357, caput e incisos, 

do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito. As partes são 

legítimas e estão bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes. Inexistem 

preliminares ou prejudiciais de mérito à serem analisadas. Portanto, dou o 

feito por saneado, fixando como ponto controvertido a demonstração dos 

requisitos para obtenção do benefício. Analisando detidamente os autos, 

verifico a necessidade de realização de audiência para comprovação da 

qualidade de segurado rural da parte autora. Assim, defiro a produção de 

prova testemunhal. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

12 de março de 2020 às 15h. Determino o comparecimento pessoal da 

parte autora para prestar depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a 

do disposto no § 1º do artigo 385 do Código de Processo Civil. A contar da 

intimação desta decisão, as partes possuem o prazo de 05 (cinco) dias 

para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, § 4º e 450 do CPC, devendo o comparecimento 

das testemunhas à audiência ser promovido pela parte autora, 

independente de intimação, nos termos do art. 455 e parágrafos, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 17 de fevereiro de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002325-54.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEVANIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002325-54.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação previdenciária de aposentadoria rural por idade ajuizada por Maria 

Devanir Teixeira contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A petição inicial foi recebida ao id. 

27298582. Citada via sistema, a autarquia ofereceu contestação ao id. 

28452751 arguindo preliminar de afetação da matéria pelo STJ e 

contrapondo-se à pretensão autoral. A autora impugnou a peça defensiva 

ao id. 29260570 rebatendo as teses defensivas e ratificando os 

argumentos de sua pretensão. Vieram os autos conclusos. É o que 

merece registro. Decido. Primeiro, em que pese preliminar arguida pela 

autarquia ré, em consulta ao tema repetitivo nº 1007 denoto que já houve o 

julgamento em 14/08/2019, de modo que não há mais que se falar em 

afetação. Portanto, afasto a preliminar arguida. Prosseguindo, nos termos 

do art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, passo a sanear 

o feito. As partes são legítimas e estão bem representadas. Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual presentes. 

Inexistem preliminares ou prejudiciais de mérito à serem analisadas. 

Portanto, dou o feito por saneado, fixando como ponto controvertido a 

demonstração dos requisitos para obtenção do benefício. Analisando 
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detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de audiência 

para comprovação da qualidade de segurado rural da parte autora. Assim, 

defiro a produção de prova testemunhal. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 de março de 2020 às 15h30. Determino o 

comparecimento pessoal da parte autora para prestar depoimento 

pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do 

Código de Processo Civil. A contar da intimação desta decisão, as partes 

possuem o prazo de 05 (cinco) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, § 4º e 450 do 

CPC, devendo o comparecimento das testemunhas à audiência ser 

promovido pela parte autora, independente de intimação, nos termos do 

art. 455 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 17 de fevereiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002825-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DYEGO CARLINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KELY ARANDO ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002825-57.2018.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por DYEGO 

CARLINI, em face de JESSICA KELI ARANDO ALVES, devidamente 

qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a executada se manifestou à ID. 21825303. Em seguida, foi 

determinada a realização de estudo psicossocial na residência dos 

genitores (ID. 28426062). Por fim, o exequente informou que a obrigação 

foi cumprida, pugnando pela extinção do feito (ID. 28949130). É o breve 

relato. Fundamento e decido. Inicialmente, defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF 

e artigo 98 do CPC, em favor da parte executada. Diante do cumprimento 

da obrigação, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

julgo extinto o presente cumprimento de sentença, com resolução do 

mérito, em face da satisfação da obrigação, com supedâneo no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Via de consequência, solicite a 

devolução da Carta Precatória expedida à Comarca de Campo Verde – MT 

independente de cumprimento, caso tenha sido expedida (ID. 28426062). 

Isento de custas por serem pobres na forma da lei. Após, transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 17 de fevereiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001551-24.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE TOLEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON ALCANTARA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001551-24.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL proposta por ELENICE TOLEDO DA SILVA em face de 

ROBSON ALCANTARA DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Com inicial vieram os documentos. Devidamente citado, o 

requerido compareceu à audiência conciliatória, oportunidade em que, 

juntamente com a autora, entabularam acordo e pugnaram por sua 

homologação (ID. 24244006). Instado a se manifestar, o MPE quedou-se 

inerte (ID. 28375398). Vieram-me os autos conclusos. É relato do 

necessário. Fundamento e decido. Não vislumbro qualquer ilicitude ou 

prejuízo a quaisquer das partes, restando-me apenas homologar o 

presente ajuste em audiência de conciliação. Desta feita, o 

reconhecimento e dissolução da união estável, bem como a homologação 

do acordo realizado entre as partes é medida que se impõe. Ante o 

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

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, homologo por 

sentença o acordo entabulado entre as partes, julgando extinto o 

processo com resolução do mérito. Via de consequência, reconheço a 

relação havida entre ELENICE TOLEDO DA SILVA e ROBSON 

ALCANTARA DOS SANTOS, e desde já, decreto a dissolução da união 

estável havida entre eles. Tendo em vista que a transação ocorreu antes 

da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas 

processuais remanescentes, nos termos do § 3º, do artigo 90, do CPC. 

Expeça-se o termo de guarda compartilhada do menor Luiz Gustavo da 

Silva dos Santos em favor dos genitores. Após, arquivem-se os autos, 

com baixa nos registros. Ainda, dispensada a intimação das partes e de 

seus patronos, conforme disposto no Provimento 41/2016, em seu artigo 

914, verbis: “Art. 914. A sentença homologatória de acordo judicial ou 

extrajudicial dispensa a intimação das partes e de seus patronos”. Ciência 

ao MPE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 17 de fevereiro de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001229-04.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001229-04.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação de cobrança de seguro proposta por Martelli Transportes LTDA 

contra Tókio Marine Seguradora S.A, litigantes qualificados na petição 

inicial. A demandante conta que firmou um contrato de seguro com a 

demandada por meio da corretora Orange Insurance Corretora De para 

cobertura de qualquer dano ambiental que pudesse ocorrer em sua 

atividade (apólice nº 121 0000001492); diz que em decorrência de sua 

atividade, um veículo de sua propriedade sofreu um tombamento quando 

carregava biodiesel P100 na rodovia MT-235, Km 70, no Município de 

Campo Novo do Parecis/MT, causando o derramamento de biodiesel e óleo 

diesel sobre as margens da rodovia, onde existia um corpo hídrico pluvial 

formado pelo acumulo de águas da chuva; assim, relata que abriu aviso de 

sinistro junto à seguradora demandada (nº 2222103); afirma que a apólice 

de seguros previa que os serviços de emergência ambiental seriam 

prestados pela empresa WGRA – Gerenciamento de Riscos Ambientais 

LTDA, pelo que ao ser comunicada pela corretora/seguradora deu início 

imediato aos trabalhando elaborando relatório técnico que indica a 

realização do serviço durante 28/11/2018 a 13/12/2018, quando entregue 

a área sem a aparição de vestígio residuais do produto ou quaisquer 

alteração no cenário; conta que com o fim do trabalho, embora entendesse 

que a seguradora demandada deveria proceder com os pagamentos 

diretamente à empresa, ela mantinha o processo do sinistro em análise, 

sem qualquer posicionamento; diz que por meio de sua corretora passou a 

cobrar um posicionamento da requerida, a qual se manifestou somente em 

13/02/2019 negando a cobertura dizendo que o vazamento atingiu corpo 

hídrico, sustentando ser elemento natural de domínio público; assim, relata 

que contestou a negativa através da corretora, mas diante da negativa 

efetuou pagamento à empresas terceirizadas contratas pela empresa 

WGRA nos importes de R$ 82.386,00 (oitenta e dois mil trezentos e oitenta 

e seis reais) e R$ 13.590,00 (treze mil quinhentos e noventa reais), 
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restando ainda o pagamento da própria WGRA; após, conta que a 

seguradora ré manteve a negativa, mas depois de novo e-mail solicitando 

a reanálise do caso, a demandada concordou com uma nova avaliação no 

local do sinistro, contratando a empresa especializada B & F Ambiental 

Engenheiros Associados para tanto, a qual constatou que o corpo hídrico 

do local é uma vala que acumula água da chuva e não tem ligação com o 

rio Alegre, sendo que o relevo do local impede qualquer contato da vala 

com o rio; ainda assim a seguradora manteve a negativa, pelo que a 

demandante afirma que efetuou o pagamento do valor devido à empresa 

WGRA, R$ 178.923,08 (cento e setenta e oito mil reais novecentos e vinte 

e três reais e oito centavos). A pretensão autoral é a condenação da 

seguradora requerida ao reembolso da quantia de R$ 274.899,08 

(duzentos e setenta e quatro mil oitocentos e noventa e nove reais e oito 

centavos) paga à empresa WGRA – Gerenciamento de Riscos Ambientais 

LTDA e às terceirizadas por ela contratas. Destacam-se ainda de seus 

pedidos a inversão do ônus da prova. O recebimento da petição inicial 

deu-se no pronunciamento de id. 20744489. A demandada foi citada por 

correio (id. 23178407) e ofereceu contestação ao id. 23214964 arguindo 

preliminarmente a inaplicabilidade do CDC ao caso e contrapondo-se à 

pretensão autoral; defendeu que afirmando que o caso é de desastre 

ecológico puro, hipótese expressamente excluída da cobertura do seguro; 

subsidiariamente argumentou que a indenização deve limitar-se ao valor 

dos prejuízos materiais arcados pela requerente abatendo-se o valor da 

Participação Obrigatória do Segurado (10% do valor dos prejuízos) com 

correção monetária e juros de mora contados da citação, defendendo que 

em caso de fixação da taxa SELIC para os juros moratórios, não se 

poderá cumular com correção monetária. Embora determinado o 

cancelamento da audiência de conciliação diante da expressa 

manifestação das litigantes de desinteresse (id. 23237674), a solenidade 

foi realizada, mas não houve autocomposição (id. 23495035). A 

requerente impugnou a peça defensiva ao id. 24307089, ocasião em que 

defendeu a aplicabilidade do CDC ao caso e debateu os demais 

argumentos defensivos, ratificando os termos de sua pretensão; ainda 

defendeu que o desconto do valor da franquia previsto na apólice só 

poderia ser exigido em caso de pagamento administrativo da indenização 

pela seguradora e que a correção monetária e juros devem incidir desde o 

desembolso de valores. Saneado e organizado o feito, reconheceu-se a 

aplicabilidade do CDC ao caso, indeferiu-se a inversão do ônus da prova 

e, verificando ser despicienda a produção de outras provas, 

determinou-se o aguardo da preclusão e retorno dos autos para prolação 

de sentença. Precluso o pronunciamento os autos tornaram conclusos. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A demanda 

envolve uma relação contratual entre os litigantes, encontrando-se de um 

lado a seguradora e do outro o segurado e discutindo-se se determinado 

fato enseja a cobertura securitária. O fato consiste no tombamento do 

semirreboque da segurada (requerente) enquanto carregava biodiesel 

P100, acarretando o derramamento do líquido às margens da rodovia onde 

haveria um corpo hídrico. Junto à apólice de seguro firmada entre as 

partes denota-se a estipulação das condições gerais da cobertura básica 

de transporte terrestre rodoviário, havendo na Cláusula 2ª, denominada 

“RISCOS NÃO COBERTOS E PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS”, item 2.1, 

alínea r, previsão expressa de exclusão de cobertura de “desastres 

ecológicos puros”, aqueles incidentes sobre os elementos naturais de 

domínio público (rios, mar, praias, florestas, jazidas, fauna, flora e o ar) 

(id. 20729593). A discussão entre os litigantes é quanto ao corpo hídrico, 

a requerente defende que se trata de corpo hídrico pluvial, ou seja, um 

manancial de águas da chuva, enquanto a requerida defende que o 

referido corpo hídrico compõe os recursos hídricos. Defende-se na 

primeira hipótese a não incidência da cláusula acima citada, enquanto 

alega-se a aplicação dela na segunda situação. Observo que a apólice 

prevê cobertura em caso de vazamento de agentes poluentes 

provenientes de bens e/ou mercadorias enquanto transportados por 

rodovia, garantindo o pagamento ou reembolso de despesas despendidas 

com ações emergenciais para evitar o sinistro ou minimizar seus efeitos 

(Cláusula 1ª, item 1.1 e 1.2.1, alínea h da cobertura básica de transporte 

terrestre rodoviário condições especiais). Denoto ainda que a apólice 

pactuada entre os litigantes previa a prestação de serviços emergenciais 

ambientais pela empresa WGRA; foi o que aconteceu no caso, tendo a 

empresa expedido o relatório técnico de medidas emergências e proteção 

ambiental de id. 20729597. Além disso, posteriormente foi realizada uma 

vistoria pela empresa B&F Ambiental no local, oportunidade em que 

observado que o corpo hídrico é “uma vala que acumula água das chuvas 

que caem no local” e “Não há presença de afloramento de água do solo e 

não existe um ponto que ligue a ‘lagoa’ ao Rio Alegre que corre na região”, 

ainda que “O próprio rio localiza-se afastado do local do acidente, em 

torno de 140 m, e o próprio relevo impede que haja esse contato (id. 

20729627). Destarte, o deslinde do feito envolve definir a natureza do 

corpo hídrico onde ocorrera o derramamento do biodiesel. Pois bem. Neste 

viés, destaco que as relações processuais devem ser norteadas pelo 

princípio da pacta sunt servanda, ou seja, “os pactos devem ser 

cumpridos”, trata-se da “força obrigatória dos contratos” que “preconiza 

que tem força de lei o estipulado pelas partes na avença, constrangendo 

os contratantes ao cumprimento do conteúdo completo do negócio 

jurídico”. (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. p. 597. São Paulo: 

MÉTODO, 2018). Todavia, importante salientar que hodiernamente o 

princípio pode ser mitigado principalmente por outros dois, a saber: o 

princípio da função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva; o 

primeiro impõe uma interpretação dos contratos levando-se em conta a 

realidade social que os cinge, enquanto o segundo exige uma conduta leal 

dos contratantes com deveres de conduta ínsitos a qualquer negócio 

jurídico, pelo que despicienda previsão no instrumento negocial. 

(TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. p. 591, 598 e 600. São Paulo: 

MÉTODO, 2018). Além disso, consoante explanado no pronunciamento 

saneador, aplicável o CDC ao caso das partes, razão pela qual devem ser 

respeitadas as normas de proteção e defesa do consumidor, resultantes 

do tratamento especial dado aos consumidores pelo citado diploma legal, 

reconhecendo-os como indivíduos mais vulneráveis na relação contratual, 

o que, portanto, é fruto do próprio princípio da função social anteriormente 

citado. Dito isto explico que o ordenamento jurídico brasileiro assegura aos 

consumidores o direito de ser informado e impõe ao fornecedor de 

produtos e prestador de serviços o dever de informar, é o que se nota 

pelo texto do artigo 6º, inciso III e artigo 31, caput, ambos do CDC, onde 

positivado o chamado “princípio da informação”, “princípio da 

transparência” ou “princípio da confiança”, nestes termos: Art. 6º São 

direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara 

sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e 

preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]. Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. [...] A 

exemplo dos demais princípios de proteção e defesa do consumidor, o 

princípio da informação está associado à busca do diploma consumerista 

em igualar as relações de consumos, assegurando direitos à parte mais 

vulnerável: o consumidor. Especificamente visa assegurar ao consumidor 

uma escolha racional, podendo fazer escolhas seguras e com 

consentimento esclarecido conforme seus desejos e suas necessidades. 

Aliás, trago à baila trecho de um acórdão deveras elucidativo do egrégio 

STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

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

ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TELEFONIA. DEMANDA ENTRE 

CONCESSIONÁRIA E USUÁRIO. PIS E COFINS. Repercussão jurídica do 

ônus financeiro aos usuários. FATURAS TELEFÔNICAS. LEGALIDADE. 

DISPOSIÇÃO NA LEI 8.987/95. POLÍTICA TARIFÁRIA. LEI 9.472/97. 

TARIFAS DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. AUSÊNCIA DE 

OFENSA A NORMAS E PRINCÍPIOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA INDEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA DOS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.VIOLAÇÃO AO 

ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. [...] 20. O Código de defesa do 

Consumidor, na sua exegese pós positivista, quanto à informação do 

consumidor deve ser interpretado no sentido de que o microssistema do 

Código de Defesa do Consumidor, o direito à informação está garantido 

pelo art. 6.º, n. III, e também pelo art. 31, que prevêem que o consumidor 

tem direito a receber informações claras e adequadas a respeito dos 

produtos e serviços a ele oferecidos, assim dispondo: ?Art. 6º. São 

direitos básicos do consumidor: III ? a informação adequada e clara sobre 

os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como 

sobre os riscos que apresentem; Art. 31. A oferta e apresentação de 

produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, 

precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, 

qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e 
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origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à 

saúde e segurança dos consumidores?. 21. O direito do consumidor e, em 

contrapartida, o dever do fornecedor de prover as informações e de o de 

obter aquelas que estão apenas em sua posse, que não são de 

conhecimento do consumidor, sendo estas imprescindíveis para colocá-lo 

em posição de igualdade, bem como para possibilitar a este que escolha o 

produto ou serviço conscientemente informado, ou, como denomina Sérgio 

Cavalieri Filho, de consentimento informado, vontade qualificada ou, ainda, 

consentimento esclarecido, consoante leciona Sergio Cavalieri Filho. 

Programa de responsabilidade civil, São Paulo: Atlas, 2008, p. 83. 22. "O 

consentimento esclarecido na obtenção do produto ou na contratação do 

serviço consiste, em suma, na ciência do consumidor de todas as 

informações relevantes, sabendo exatamente o que poderá esperar deles, 

sendo capacitados a "fazer escolhas acertadas de acordo com a 

necessidade e desejos individuais" Luiz Antonio Rizzatto Nunes, in O 

Código de defesa do consumidor e sua interpretação jurisprudencial, 2.ª 

ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p. 295. 23. A exposição de motivos do 

Código de Defesa do Consumidor, sob esse ângulo esclarece a razão de 

ser do direito à informação no sentido de que: "O acesso dos 

consumidores a uma informação adequada que lhes permita fazer 

escolhas bem seguras conforme os desejos e necessidades de cada 

um?. Exposição de Motivos do Código de Defesa do Consumidor. Diário do 

Congresso Nacional, Seção II, 3 de maio de 1989, p. 1663. 24. A 

informação ao consumidor, tem como escopo: "i) consciencialização 

crítica dos desejos de consumo e da priorização das preferências que 

lhes digam respeito; ii) possibilitação de que sejam averiguados, de acordo 

com critérios técnicos e econômicos acessíveis ao leigo, as qualidades e 

o preço de cada produto ou de cada serviço; iii) criação e multiplicação de 

oportunidades para comparar os diversificados produtos; iv) 

conhecimento das posições jurídicas subjetivas próprias e alheias que se 

manifestam na contextualidade das séries infindáveis de situações de 

consumo; v) agilização e efetivação da presença estatal preventiva, 

mediadora, ou decisória, de conflitos do mercado de consumo. Alcides 

Tomasetti Junior. O objetivo de transparência e o regime jurídico dos 

deveres e riscos de informação das declarações negociais para 

consumo, in Revista de Direito do Consumidor, n. 4, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, número especial, 1992, pp. 52/90. 25. Deveras, é forçoso 

concluir concluir que o direto à informação tem como desígnio promover 

completo esclarecimento quanto à escolha plenamente consciente do 

consumidor, de maneira a equilibrar a relação de vulnerabilidade do 

consumidor, colocando-o em posição de segurança na negociação de 

consumo, acerca dos dados relevantes para que a compra do produto ou 

serviço ofertado seja feita de maneira consciente. [...] 28. O Código de 

Defesa do Consumidor no art. 6º , inciso III, por seu turno, impõe ao 

fornecedor o dever de informar a composição e o preço do produto ou do 

serviço oferecido o que não significa que o fornecedor está obrigado a 

informar a composição de preço de seu produto ou serviço. O que o 

Código de Defesa do Consumidor no art. 6º , inciso III, estabelece é que o 

consumidor tem o direito de saber qual a composição do produto ou do 

serviço que pretende contratar, bem como qual o preço que deverá pagar 

por esse produto ou serviço. 29. O direito à informação previsto no CDC 

está indissociavelmente ligado aos elementos essenciais para que o 

consumidor possa manifestar seu consentimento esclarecido. Desse 

modo, a informação deve guardar relevância para o uso do produto, para 

sua aquisição, para a segurança, sendo certo que nesse contexto não se 

encaixa a carga tributária incidente na relação jurídica existente entre 

fornecedor e consumidor. [...] (REsp 976.836/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010). É nesta ótica 

que entendo que as condições da apólice de seguro entabulada entre os 

litigantes não foi adequadamente clara para agasalhar as alegações da 

requerida, isto é: o corpo hídrico onde ocorrera o sinistro integra os 

recursos hídricos, pelo que o acidente se trata de desastre ecológico puro 

com expressa exclusão de cobertura. Acontece que a cláusula de 

exclusão diz que desastres ecológicos puros são aqueles que incidem 

sobre elementos naturais de domínios públicos e cita como exemplo “rios, 

mar, praias, florestas, jazidas, fauna, flora e ar”, porém é nítido perceber 

que seria árdua a tarefa do consumidor para estar ciente da eventual 

incidência da exclusão de cobertura em caso de desastre em “uma vala 

que acumula água das chuvas”, sem “afloramento de água do solo” e sem 

“ponto que ligue a ‘lagoa’ ao Rio”, como constatado em vistoria no local. 

Perceba-se que uma vala que acumula águas das chuvas distanciasse 

muito dos exemplos citados pela cláusula e que também se exigiria amplo 

domínio do consumidor acerca do conceito de domínio público, além de 

profunda reflexão sobre o caso, para saber se haveria ou não a 

cobertura do seguro. Além disso, inserir a exclusão de cobertura sobre 

desastres ecológicos incidentes em elementos naturais de domínios 

públicos é elaborar cláusula deveras genérica; veja-se que a Lei nº 

9.433/97, conhecida como Lei das Águas, prevê que “a água é um bem de 

domínio público” (artigo 1º, inciso I) sem destingir se se trata de água de 

rios, mares ou até mesmo da chuva. Perceba-se como a cláusula não é 

devidamente clara ao consumidor. Portanto, necessário interpretar a 

cláusula contratual de maneira mais favorável ao consumidor, obedecendo 

assim o artigo 47 do CDC, in verbis: Art. 47. As cláusulas contratuais 

serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Ainda cito 

acórdão do nosso egrégio Tribunal de Justiça onde aplicado entendimento 

em mesmo sentido do ora exposto em sentença, destacando-se a 

impossibilidade de interpretação abrangente as cláusulas contratuais de 

modo a restringir direito do consumidor: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – FALTA DE 

CLAREZA NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INTERPRETAÇÃO DAS 

CLÁUSULAS – NA DÚVIDA PRO AO CONSUMIDOR – ARTIGO 47 DO CDC. 

HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Frente à 

aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor , aos 

contratos de seguro, não pode ser acatada interpretação abrangente de 

cláusula contratual que consista em restrição do direito do segurado. Além 

da necessidade de previsão clara e expressa de qualquer restrição ao 

direito do consumidor , ART. 54,§ 4º do CDC; a interpretação das normas 

contratuais deve ser realizada de forma mais favorável à parte 

hipossuficiente, nos termos do artigo 47 do CPC. (N.U 

0002241-67.2014.8.11.0003, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 

29/07/2015). Portanto, considerando dita impossibilidade de interpretação 

abrangente das cláusulas contratual, o princípio da informação e a 

interpretação pro consumidor dos termos contratuais, entendo que não 

incide a cláusula de exclusão de cobertura sobre o fato narrado e 

comprovado nos autos, devendo a seguradora ressarcir a segurada pelos 

valores despendidos para reparar os danos causados pelo sinistro. Em 

contrapartida, no tocante ao abatimento do valor da Participação 

Obrigatória do Segurado (10% do valor dos prejuízos) da quantia a ser 

ressarcida, vejo que a seguradora possui razão. Isto porque há previsão 

contratual para o pagamento da franquia e nada indica ser somente devida 

em caso de pagamento administrativo do prêmio como alega o requerente. 

Aliás, veja que o egrégio TJMT reconheceu ser devido o pagamento da 

franquia prevista em contrato mesmo diante de ação de indenização por 

dano material em razão de contrato de seguro, in verbis: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

LUCROS CESSANTES E DANO MORAL - CONTRATO DE SEGURO - 

SINISTRO OCASIONADO COM O BEM SEGURADO - NEGATIVA DE 

PAGAMENTO AO ARGUMENTO DE QUE O RISCO CAUSADO DO 

ACIDENTE NÃO ESTÁ ALBERGADO PELA APÓLICE - INOCORRÊNCIA - 

OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA COMPROVADA - RESSARCIMENTO AO 

AUTOR POR DANO MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO BEM 

SEGURADO - LUCROS CESSANTES - COMPROVAÇÃO, IMPORTÂNCIA 

APURADA EM PERÍCIA CONTÁBIL - VERBA DEVIDA - DANO MORAL - 

INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE DEDUÇÃO DA FRANQUIA PREVISTA NO 

CONTRATO - MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSUMEIRISTA - POSSIBILIDADE - 

RESPONSABILIDADE DO SEGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA QUE 

DEVE INCINDIR A PARTIR DA NEGATIVA DE PAGAMENTO (SÚMULA 43, 

STJ) - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DE CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - MANTENÇA DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS 

NA FORMA FIXADA NO JUÍZO MONOCRÁTICO”. A alegação da Ré de que 

o risco causador de acidente não está albergado pela apólice, deve restar 

cabalmente comprovada pela Seguradora, do contrário, estará ela 

obrigada a ressarcir o contratante dos danos decorrentes de sinistro com 

o bem segurado, mormente, se a prova pericial produzida nos autos é 

conclusiva na ocorrência do sinistro e que o risco está acobertado pela 

apólice. Não obstante os Lucros Cessantes não estejam previstos como 

cobertos pelo contrato de seguro , a seguradora não pode ser eximida 

desta responsabilidade, se, comprovado pelas provas dos autos que a 

seguradora agiu com desídia ao negar o pagamento injustificadamente, da 

importância destinada a proceder aos reparos no bem sinistrado, que, em 

razão disso ficou paralisado por longa data. O simples descumprimento do 

contrato pela seguradora, apesar de casar aborrecimentos de grande 

monta ao segurado, não configura por si só, dano moral, porque não afeta 
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nenhum direito da personalidade da pessoa, tais como a honra, a 

dignidade, o nome ou integridade física e psicológica. O pagamento de 

franquia prevista no contrato deve ser deduzido do montante da 

condenação, pois, é de inteira responsabilidade do contratante/segurado. 

A correção monetária nos contratos de seguro deve incidir ao débito a 

partir da negativa de pagamento pela Seguradora (Súmula 43 do STJ) e os 

juros moratórios a partir da citação válida (Súmula 163 do STJ). Apesar de 

acolhimento parcial do Apelo, mantêm-se as verbas sucumbenciais como 

postas na sentença, porque continuam adequadamente e 

proporcionalmente fixadas. (N.U 0130276-64.2008.8.11.0000, , JURANDIR 

FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 16/03/2009, Publicado no DJE 24/03/2009) (grifei). Portanto, 

deverá ser deduzido do montante da condenação a quantia equivalente a 

10% (dez por cento) dos prejuízos a título de franquia/participação 

obrigatória do segurado em caso de sinistro, conforme previsto na apólice 

de seguro entabulada entre as partes. Desta forma, a pretensão autoral 

revela-se parcialmente procedente, devendo ser reconhecido o direito ao 

ressarcimento da quantia de R$ 274.899,08 (duzentos e setenta e quatro 

mil oitocentos e noventa e nove reais e oito centavos), porém com a 

dedução de 10% (dez por cento) da franquia, ou seja, R$ 27.489,90 (vinte 

sete mil quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos). Ante ao 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a 

requerida ao pagamento de indenização por dano material no importe de 

R$ 247.409,17 (duzentos e quarenta e sete mil quatrocentos e nove reais 

e dezessete centavos) como reembolso da quantia despendida pela 

requerente a fim de repara o dano ambiental coberto pela Apólice de 

Seguro nº 131 0000001492, entabulada entre as partes. Os valores 

devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA e os juros de mora devem 

incidir no percentual de 1% a.m. (um por cento ao mês), ambos contados a 

partir do efetivo desembolso. Consequentemente, julgo extinto o feito com 

resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. 

Destarte, considerando que a requerente sucumbiu em parte mínima do 

pedido (artigo 86, parágrafo único, do CPC), condeno a requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários de 

sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Publique-se. 

Intimem-se. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas de anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Portaria

PORTARIA JUDICIAL Nº. 001/2020/GAB/2ªVARA

JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JACIARA

O MM. Juiz de Direito Pedro Flory Diniz Nogueira, titular da 2ª Vara da 

Comarca de Jaciara/MT – Juízo da Infância e Juventude, no exercício de 

suas atribuições e com fundamento no art. 227 da Constituição Federal e 

artigos 4°, 6°, 146, 149 e 194 do Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA;

 CONSIDERANDO que são garantidos à criança e ao adolescente os 

direitos fundamentais à vida, saúde, lazer, cultura, dignidade, respeito e 

liberdade;

 CONSIDERANDO que é dever da família, da comunidade, da sociedade em 

geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 

desses direitos (art. 4º, do ECA);

 CONSIDERANDO que para fruição plena desses direitos deve ser 

garantido à criança e ao adolescente acesso a espaços culturais, de 

diversão, espetáculos e lazer adequados à idade;

 CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o acesso, a participação e 

a permanência de criança ou adolescente, acompanhados ou 

desacompanhados dos pais ou responsáveis, nos bailes e ambientes de 

festas carnavalescas, nos termos do art. 149, do ECA;

 CONSIDERANDO que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça 

ou violação dos direitos da criança e do adolescente (art. 70, do ECA);

 CONSIDERANDO o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Lei 8.069 de 13.07.90), em especial o art. 149, incisos I e II;

CONSIDERANDO os festejos carnavalescos do ano de 2020 em Jaciara;

R E S O L V E com fundamento no artigo 149, da Lei 8.069/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente), baixar as seguintes regulamentações e 

recomendações a serem obrigatoriamente observadas durante as 

festividades carnavalescas em Jaciara, sob pena de configuração do 

crime de desobediência, além de outras medidas punitivas.

 Art. 1º - A presença e permanência de crianças e adolescentes em 

shows, eventos festivos, apresentações artísticas e demais eventos 

carnavalescos realizados em locais públicos ou particulares, sem controle 

de acesso ao público, fica disciplinada da seguinte forma:

  I – Crianças, até 12 anos incompletos, e Adolescentes, com 14 anos 

incompletos:

 a) só é permitido o acesso se acompanhados de um ou ambos os pais ou 

responsável legal (art. 75, parágrafo único, do ECA).

b) mesmo acompanhados de um ou ambos os pais ou responsável legal, 

as crianças (até 12 anos incompletos) e Adolescentes (14 anos 

incompletos) somente poderão permanecer nos eventos mencionados 

neste dispositivo até as 23h00 (vinte e três horas).

 II – Adolescentes com mais de 14 anos menos de 16 anos:

 a) acompanhados de um dos pais ou do responsável, poderá permanecer 

por tempo indeterminado.

 b) acompanhados de parente ou acompanhante, poderão permanecer até 

as 23h00.

 c) desacompanhados, não poderão ingressar ou permanecer no evento.

 IV - Adolescente com mais de 16 anos:

 a) acompanhado de um dos pais ou do responsável, de parente ou 

acompanhante, poderá permanecer por tempo indeterminado.

 b) acompanhado de parente ou acompanhante, poderá permanecer até a 

00h00 (meia noite).

 c) desacompanhado, permanecer somente até às 22h00.

Art. 2º - O acesso e a permanência de crianças e adolescentes em 

shows, eventos festivos, apresentações artísticas, carnaval, realizados 

em locais públicos ou particulares, com controle de acesso ao público, 

com ou sem a cobrança de ingressos, fica disciplinada da seguinte forma:

 I - Criança (até 12 anos incompletos) e Adolescente (entre 12 a 14 anos 

incompletos):

 a) só é permitido o acesso se acompanhados de um ou ambos os pais ou 

responsável legal (art. 75, parágrafo único, do ECA).

 b) mesmo acompanhados de um ou ambos os pais ou responsável legal, 

a criança (até 12 anos incompletos) e o Adolescente (entre 12 e 14 anos 

incompletos), só poderão permanecer nos eventos mencionados neste 

dispositivo até a 23h00 (vinte e três horas).

II – Adolescente (entre 14 e 16 anos incompletos):

 a) acompanhado de um dos pais ou do responsável, poderá permanecer 

por tempo indeterminado.

 b) acompanhado por parente ou acompanhante, poderá permanecer até 

às 22 horas.

 III - Adolescente (acima de 16 anos):

 a) acompanhado de um dos pais ou do responsável, poderá permanecer 

por tempo indeterminado.

 b) acompanhado por parente ou acompanhante, poderá permanecer até 

às 00h00 (meia noite).

 Parágrafo único. É proibida a presença de crianças e adolescentes nos 

locais mencionados neste artigo, mesmo estando em companhia dos pais 

ou responsável legal, quando, em razão do avançado horário, da natureza 

da apresentação, do tipo de público presente, possa atentar contra sua 

boa formação psicológica e moral.

 Art. 3º - O responsável pela organização dos eventos festivos deverá:

 a) manter efetivo controle de entrada dos frequentadores, coibindo a 

entrada e permanência de adolescentes fora dos horários permitidos.

 b) exigir a apresentação de documentação para comprovação da idade e 

parentesco.

 Art. 4º - É permitida a realização de qualquer dos eventos mencionados 

nesta Portaria, dirigido exclusivamente ao público adolescente (matinês), 

em faixa de idade entre 14 anos e 18 anos incompletos, com duração até 

as 22h00, em cujo ambiente não será exigida a presença dos pais, 

responsável, parente ou acompanhante do adolescente, cabendo aos 

organizadores zelar para que não ocorra qualquer tipo de violação aos 

direitos assegurados aos adolescentes, com a adoção de medidas 

visando resguardar a integridade e segurança dos adolescentes.

 § 1º - Nos eventos de que trata o caput deste artigo, é proibida a venda, 

distribuição ou consumo de bebidas alcoólicas, cigarros, narguilés e 

quaisquer outros produtos que possam causar dependência física ou 

psíquica, bem como a exibição de qualquer material com conteúdo 

inapropriado para a faixa etária do público presente.

  § 2º - A realização de eventos dessa natureza dependerá da obtenção 
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de alvará judicial específico, na forma disciplinada por esta Portaria.

 Art. 5º - Os responsáveis pela organização dos eventos, bem como os 

pais e responsável legal, em caso de descumprimento das regras fixadas 

neste capítulo, estarão sujeitos à pena de multa de 03 (três) a 20 (vinte) 

salários mínimos, duplicação da multa e fechamento do estabelecimento, 

em caso de reincidência (arts. 249 e 258 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente).

  Art. 6º - Para efeitos desta portaria, considera-se:

  I – Pais: genitores constantes do registro de nascimento ou do 

documento de identificação da criança ou do adolescente;

 II – Responsável: pessoa que detém a guarda ou tutela da criança ou do 

adolescente;

 III – Parente: qualquer ascendente (avós, bisavós) ou colateral maior, até 

o terceiro grau (irmãos e tios);

 IV – Acompanhante: pessoa maior de 18 anos, expressamente autorizada 

pelo pai, mãe ou responsável legal.

 § 1º – As crianças e os adolescentes devem sempre portar documentos 

de identificação pessoal.

 § 2º – Os pais, o responsável, o parente e o acompanhante, devem portar 

documentos de identificação pessoal e documentos que comprovem o 

grau de parentesco ou a responsabilidade legal em relação à criança ou 

adolescente que esteja em sua companhia.

 § 3º – A qualidade de responsável legal se comprova através da 

apresentação de cópia autêntica da sentença judicial que concedeu a 

guarda ou tutela, ou de termo de responsabilidade expedido pela 

autoridade judiciária respectiva, ou, ainda, de certidão expedida pela 

autoridade judicial especificamente para esse fim.

 § 4º – A qualidade de parente se comprova através da apresentação de 

documento pessoal, desde que seja perceptível, pela simples visualização 

do documento, o vínculo de parentesco alegado. Quando não se revelar 

possível a percepção do vínculo de parentesco através dos nomes e 

sobrenomes constantes dos documentos pessoais, será necessária 

autorização escrita (com firma reconhecida) de um ou de ambos os pais 

ou do responsável legal.

 § 5º – A qualidade de acompanhante se comprova através de 

autorização, escrita e assinada e com firma reconhecida, expedida por um 

ou por ambos os pais, ou pelo responsável legal.

  § 6º – Os pais ou o responsável legal poderão expedir autorização por 

tempo determinado, não superior a seis meses, nomeando pessoa maior e 

capaz como acompanhante da criança ou adolescente, podendo, 

inclusive, especificar os locais em que permite o acesso e permanência 

em sua companhia.

 Art. 7º - Nenhuma festividade, apresentação artística, espetáculo, show 

ou demais eventos previstos nesta Portaria, da qual participe ou tenha 

acesso e permanência criança ou adolescente, poderá ser realizada sem 

prévia autorização judicial (alvará judicial), a ser proferida em 

procedimento específico iniciado por petição subscrita pelos 

organizadores do evento ou procurador com poderes específicos e 

protocolada no Juízo da Vara de Infância e Juventude de Jaciara com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis.

 § 1º - O requerimento de autorização judicial (alvará judicial), a que se 

refere o caput deste dispositivo, deverá ser formulado mediante 

apresentação dos seguintes documentos:

 I - Petição indicando a natureza do evento, data, descrição do local e 

horário, informando início e término;

 II - Nome, qualificação completa e fotocópia de documentos pessoais dos 

responsáveis pela organização do evento;

 III - Alvarás de autorização da Administração Municipal e Vigilância 

Sanitária;

 IV – Informações a respeito do serviço de segurança contratado para o 

evento ou local, fazendo-se constar a qualificação do responsável pela 

atividade, o número de agentes contratados;

 V – Alvará do Corpo de Bombeiros, no qual esteja claramente identificado 

o local do evento e o proprietário/responsável, bem como demonstrado 

que as instalações atendem a todas as exigências e normas de 

segurança e se apresentam adequadas para a realização da atividade 

pretendida;

 VI – Comprovação de que o Conselho Tutelar, Polícias Civil e Militar e 

Secretaria Municipal de Saúde foram cientificados do evento;

 VII – Declaração da organização do evento, quando este for de grande 

expressão, de que haverá espaço destinado aos Agentes da Infância e 

Juventude e ao Conselho Tutelar;

 VIII – Cuidando-se de participação de criança ou adolescente em 

espetáculo público, será necessária, ainda, a apresentação de:

 a) Relação dos nomes das crianças e adolescentes que participarão do 

evento, com a autorização expressa dos pais ou responsável legal, 

reconhecida firma em Cartório, dispensada esta quando a assinatura do 

documento for feita perante os Agentes da Infância e Juventude desta 

Comarca;

 b) Cópia de documento de identificação da criança ou adolescente e de 

seus pais ou responsável legal;

 § 2º - É dever do responsável pelo estabelecimento e, igualmente, do 

promotor do evento que permitirem, quando for o caso, a entrada de 

criança ou adolescente, acompanhado ou não:

 a) contratar número de seguranças compatível com a estimativa do 

público esperado ao evento;

 b) afixar na entrada do estabelecimento (primeira porta) o alvará judicial 

que disciplina a entrada e permanência de criança ou adolescente 

desacompanhado dos pais e/ou responsáveis nos termos desta Portaria;

 c) exigir que a criança ou o adolescente porte, obrigatoriamente, 

documento de identidade original, ou similar, como por exemplo, certidão 

de nascimento, sob pena de ser vedada a entrada ou permanência no 

local;

 d) obstar o consumo de cigarro, bebida alcoólica e similares, por criança 

ou adolescentes, em suas dependências, acionando, para coibi-lo, se 

necessário, o Conselho Tutelar e a Polícia;

 e) obstar música ou apresentação que exalte a violência, a pornografia, 

ou faça apologia a produto nocivo à saúde;

 f) obstar a participação de crianças e adolescentes nas atividades que 

ofereçam como prêmios produtos inadequados ou proibidos;

 g) providenciar o afastamento de adulto e/ou criança e adolescente que 

aparente estar embriagado ou sob efeito de substância entorpecente, 

buscando o auxílio de força policial ou do Conselho Tutelar conforme o 

caso;

 § 3º - No alvará a ser expedido pelo Município, deverá constar 

obrigatoriamente o horário de término do evento, não podendo ultrapassar 

a 0h:00 (meia noite), quando se tratar de evento realizado em local sem 

controle de acesso ao público, ainda que o responsável pela realização 

seja o próprio Município.

 § 4º - A realização do evento sem autorização judicial (alvará judicial) ou 

em desconformidade com o alvará expedido sujeitará os responsáveis 

pela organização dos eventos à pena de multa de três a vinte salários 

mínimos, duplicação da multa e fechamento do estabelecimento, em caso 

de reincidência (Arts. 249 e 258 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente).

 § 5º - Não será necessário o alvará judicial para a realização dos eventos 

mencionados nesta Portaria quando os organizadores/responsáveis 

preferirem direcioná-los exclusivamente ao público maior de 18 anos, 

devendo eles, nesse caso, incluir nos atos de divulgação do evento a 

limitação à idade, bem como controlar a entrada mediante apresentação de 

ingresso e documento pessoal, para impedir o acesso clandestino de 

adolescentes.

 Art. 8º - É proibido o acesso ou permanência de criança ou adolescente 

(menores de 18 anos), ainda que acompanhados por qualquer dos pais ou 

responsável legal, de parente ou acompanhante, em estabelecimentos 

similares a boates, clubes dançantes, festas rave ou eventos festivos 

denominados open bar ou similares (nos quais há o fornecimento gratuito 

de bebidas alcoólicas).

  § 1º - Os donos dos estabelecimentos de que trata o caput deste artigo 

deverão afixar, em local visível, AVISO (em letras com tamanho mínimo de 

4 cm.), orientando o público sobre tais proibições, com os seguintes 

dizeres: "É PROIBIDA A ENTRADA OU PERMANÊNCIA DE MENORES DE 18 

ANOS NESTE RECINTO".

 § 2º - O infrator estará sujeito a pena de multa de três a vinte salários 

mínimos e, em caso de reincidência, ao fechamento temporário do 

estabelecimento (Art. 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

 § 3º - Para a realização dos eventos de que trata este capítulo não será 

necessário alvará judicial, uma vez que não será permitida a presença de 

crianças ou adolescentes.

 Art. 9º - É proibida a venda, fornecimento ou entrega, ainda que gratuita, 

de explosivos, fogos de estampido ou artifício a menores de 18 anos, 

exceto aqueles que, pelo reduzido potencial, sejam incapazes de causar 

qualquer dano físico, mesmo que em caso de utilização indevida ou 

incorreta.
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 Art. 10 - Os proprietários e responsáveis por estabelecimentos que 

comercializem os produtos mencionados no artigo anterior deverão manter 

afixados, em local visível, aviso informando ao público sobre tal proibição.

 Art. 11 – A presente portaria deve estar afixada à entrada dos 

estabelecimentos (em tamanho A4).

Art. 12 - Os casos omissos e dúvidas serão resolvidos pela Autoridade 

Judiciária.

Art. 13 - Aos policiais militares, policiais civis, aos membros dos Conselhos 

Tutelares, aos Agentes Voluntário da Infância, o Conselho Municipal da 

Criança, e demais entidades responsáveis pela fiscalização de atividades 

envolvendo crianças e adolescentes, caberão fiscalizar a execução da 

presente Portaria, devendo as autoridades policiais (civis e militares), 

prestarem o devido auxílio quando solicitadas e requisitadas, autuando o 

estabelecimento comercial, possibilitando a aplicação da penalidade 

respectiva de acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e 

LCP (Lei das Contravenções Penais).

Art. 14 - Para ampla divulgação, conhecimento e cumprimento da presente 

Portaria, nas respectivas esferas de atuação, encaminhem-se cópia às 

seguintes Instituições:

 I – Aos Promotores de Justiça, com atribuições na área da infância e 

juventude, desta Comarca;

 II - Ao Comando da Polícia Militar de Jaciara, bem como à Delegacia de 

Polícia deste Município, e, pessoalmente, aos Delegados com atribuições 

nesta Comarca;

  III - Aos Coordenadores dos Conselhos Tutelares e Municipais e Chefes 

dos Poderes Executivo e Legislativo deste Município;

 IV - Às entidades representativas da sociedade organizada;

 V - Às direções das escolas estaduais, municipais e particulares 

existentes nesta Comarca;

 VI - À imprensa falada e escrita da Comarca.

 VII - Às demais Instituições, Entidades e empresas ligadas às questões 

envolvendo a Infância e Adolescência.

 Art. 15 - Para conhecimento do público em geral, afixe-se cópia da 

presente Portaria nos murais do prédio do Fórum, das agências dos 

Correios, Câmara de Vereadores e Prefeitura deste Município.

 Art. 16 – Esta Portaria entrará em vigor, a partir de sua publicação, 

revogando-se as disposições em Contrário.

Ciência aos meios de Comunicação (Rádio, Televisão e Internet) para que 

ocorra ampla divulgação.

P.R.I.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 14 de fevereiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

  

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002872-94.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002872-94.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Deparo-me com aparente litispendência entre o presente feito e aquele de 

autos nº 1002582-82.2019.4.01.3602, em trâmite perante a 2ª Vara 

Federal de Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis-MT. 

Portanto, em observância ao princípio da vedação da prolação de decisão 

surpresa (positivado no artigo 9º do CPC), intime-se o autor para se 

manifestar sobre a possível litispendência no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 19 de dezembro de 2019. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito, em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001544-32.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DO CARMO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA OAB - MT25331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé que a contestação foi interposta no prazo legal, assim 

procedo a intimação do Representante Legal da Parte Autora para, 

querendo, apresentar Impugnação à Contestação no prazo de lei. É o que 

me cumpre certificar. Jaciara-MT, 17 de fevereiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000285-65.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA GUTIERREZ DE OLIVEIRA RODRIGUES DALEFFE (REU)

ANA CLAUDIA GUTIERREZ DE OLIVEIRA RODRIGUES DALEFFE - ME (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000285-65.2020.8.11.0010 Requerente: Banco do 

Brasil S/A Requerido: Ana Cláudia GUTIERREZ DE OLIVEIRA RODRIGUES 

DALEFFE EIRELLI Vistos, etc. A petição inicial encontra-se desacompanha 

das guias e comprovantes de recolhimentos das custas e taxas. Desta 

forma, intime-se o requerente para promover o pagamento das custas e 

despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito nos termos do artigo 290 do CPC. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 17 de fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002297-86.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CALNIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMICIANO RICARDO DA SILVA BERARDO OAB - SP201919 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(EXECUTADO)

MICAEL HEBER MATEUS (EXECUTADO)

MICHAEL HEBERT MATHEUS (EXECUTADO)

RIO MANSO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002297-86.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Cumpra-se integralmente a decisão de ID. 24561544. Jaciara/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001048-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUMINI ENGENHARIA S.A. (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos n. 1001048-37.2018.8.11.0010 Vistos. Trata-se de ação 

de cobrança proposta por M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda. em 

face de Alusa Engenharia S.A., ambos devidamente qualificados. 

Infere-se dos autos que o executado não foi localizado para citação, 

razão pela qual o exequente pugnou pela citação por edital (Id. 19133138). 
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É o relatório. Decido. Como é cediço, a citação por edital é medida 

excepcional, mostrando-se cabível somente nas hipóteses previstas no 

artigo 256 do Código de Processo Civil, quais sejam: quando desconhecido 

ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que 

se encontrar. O § 3º do aludido dispositivo legal esclarece que “o réu será 

considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de 

sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações 

sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos”. Observa-se que foi realizada 

tentativa de citação por meio do oficial de justiça e por carta com aviso de 

recebimento, todavia, não foram realizadas pesquisas nos sistemas de 

acesso ao Poder Judiciário e não foi requisitadas informações as 

concessionárias de serviços públicos. Sendo assim, considerando que as 

vias não foram esgotadas, indefiro o pedido de citação do executado por 

edital, por conseguinte, intime-se o exequente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Às providências. Jaciara/MT, 

17 de fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001195-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI RIBEIRO LOUBACK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001195-63.2018.8.11.001 Requerente: Irani Ribeiro 

Louback Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos, 

Corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para “Execução contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

Intime-se a autarquia requerida para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 

do NCPC. Sem prejuízo, intime-se o INSS para comprovar a implantação do 

benefício previdenciário, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais por dia 

de atraso. Cumpra-se. Jaciara/MT, 17 de fevereiro de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000634-05.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA JULIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000634-05.2019.8.11.0010 Requerente: Divina Juliana 

da Silva Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos, etc. 

Trata-se de ação de restabelecimento de benefício de aposentadoria por 

invalidez com pedido de tutela de urgência, proposta por Divina Juliana da 

Silva em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS. Infere-se 

dos autos que foi proferido despacho para que, no prazo de quinze dias, 

a autora colacionasse aos autos cópia do comprovante de endereço atual 

em seu nome ou comprovasse a relação com a pessoa indicada no 

comprovante, sob pena de indeferimento da inicial. A autora foi intimada, 

todavia, juntou comprovante diverso do primeiro apresentado e novamente 

em nome de pessoa estranha a relação processual, tendo informado que 

se trata de imóvel alugado. É o relato. Fundamento e decido. Dispõe o 

artigo 320 do Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 320. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial." Na 

hipótese, observa-se que foi determinada a emenda da inicial, tendo sido 

indicado de forma clara e precisa a maneira correta para correção do 

vício, todavia, a autora juntou comprovante de endereço em nome de 

pessoa estranha à lide e não comprovou sua relação com a pessoa 

indicada, sendo de rigor o indeferimento da inicial. Dispositivo. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos da 

fundamentação, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas. Cumpra-se. Jaciara/MT, 17 de fevereiro de 2020. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003382-10.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERINALDO DA SILVA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1003382-10.2019.8.11.0010 Requerente: 

Administradora de Consórcio Nacional Honda Requerido: Erinaldo da Silva 

e Silva Espécie: Busca e apreensão. Vistos, etc. Administradora de 

Consórcio Nacional Honda propôs ação de busca e apreensão de bem 

alienado fiduciariamente, em desfavor de Erinaldo da Silva e Silva 

qualificado na inicial, argumentando, em síntese, que as partes celebraram 

contrato de financiamento para aquisição de bem, tendo, porém, o 

requerido, se tornado inadimplente, razão pela qual pugnou pela busca e 

apreensão do veículo descrito na inicial. Houve o recolhimento das taxas 

judiciais. É o relato. Passo a decidir. Restando presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, recebo inicial e passo a apreciar o 

pleito liminar. No caso em questão está comprovada a relação jurídica 

entre as partes, representada pelo contrato colacionado aos autos, 

cabendo ao requerido arcar com o pagamento mensal das parcelas, nos 

termos ali avençados. O mesmo conjunto probatório também revela que 

quando o requerente manejou a presente ação, o requerido já se 

encontrava inadimplente com o pagamento das parcelas do contrato. Pelos 

documentos anexados, verifica-se que se encontram presentes os 

requisitos para o deferimento da liminar, porquanto há prova da 

inadimplência e da mora, estampadas pela notificação extrajudicial e aviso 

de recebimento colacionados aos autos. Desta forma, provada a 

inadimplência do devedor fiduciante (súmula 72 do STJ), corroborada pela 

notificação extrajudicial da dívida (RSTJ 57/402, STJ-RF 359/236), faz jus 

o credor à medida de apreensão do bem dado em garantia. CONCLUSÃO: 

Ante o exposto, defiro a liminar almejada e, por consequência, determino a 

expedição de mandado de busca e apreensão do bem relacionado na 

inicial. Efetuada a medida, deposite-se o bem apreendido nas mãos do 

representante legal da parte requerente, devendo este tomar compromisso 

legal. Cinco dias após a execução da liminar, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário. No prazo de cinco dias, contados da efetivação da medida, o 

devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º, do 

decreto-lei nº 911/69). Cite-se a parte requerida para apresentar resposta 

no prazo de quinze dias, contados da execução da liminar (art. 3º, § 3º, 

do decreto-lei nº 911/69). A resposta poderá ser apresentada mesmo que 

o devedor tenha pago integralmente a dívida, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição. Intimem-se, inclusive a parte 

autora. Defiro os benefícios contidos no § 2º, art. 212 do CPC/15. Na 

hipótese de não localização do bem, certifique-se e, em seguida, 

façam-me os autos conclusos para inserção de restrição perante o 

sistema RENAJUD, na forma requerida. Cumpra-se Jaciara/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1003184-70.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE MARIA DE SOUZA QUIRINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1003184-70.2019.8.11.0010 Requerente: Clarice Maria 

de Souza Quirino Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

Vistos, etc. Infere-se dos autos que este juízo indeferiu o pedido de tutela 

de urgência e determinou a citação do requerido, todavia, visando a 

celeridade processual determino a realização de perícia antes da citação, 

nos termos da Recomendação Conjunta nº 01 de 15/12/2015 do CNJ. 

Nomeio a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com 

endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, 

Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo independente 

de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC), conforme a 

agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 12 de março de 2020, às 

10h45. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo legal. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

536.916.932-9, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 17 de fevereiro de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000324-62.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS VENANCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000324-62.2020.8.11.0010 Requerente: Francisco 

das Chagas Venancio Requerido: Banco Bradesco S/A Requerido: Sabemi 

Seguradora S/A Vistos, etc. Trata-se de ação de ressarcimento de danos 

com pedido de tutela de urgência, proposta por Francisco das Chagas 

Venancio em desfavor do Banco Bradesco S/A e Sabemi Seguradora S/A. 

Em síntese, o autor narra que no mês de maio de 2019 ao conferir o 

extrato de sua conta verificou que o Banco, ora requerido, efetuou 

lançamentos indevidos de débitos automáticos, a título de “pagamento de 

cobrança” – SABEMI seguro. O autor afirma que não contratou quaisquer 

serviços dessa natureza e também não autorizou o lançamento do débito 

na sua conta, não possuindo nenhuma relação comercial com a Sabemi 

Seguros, também requerida. Discorreu que procurou o Banco para 

solucionar o problema, todavia, apesar de os atendentes terem relatado 

que poderia ficar tranquilo, pois o problema seria resolvido, não ocorreu a 

devolução da quantia paga e os descontos continuaram a ser efetuados. 

Assim sendo, requer a concessão da tutela de urgência para determinar 

ao banco requerido a suspensão dos descontos, sob pena de multa diária. 

Pede, ainda, a gratuidade da justiça. É O RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Presentes os requisitos, defiro o pedido de assistência judiciária 

gratuita nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC. 

Da tutela de urgência. Pretende o autor a concessão de antecipação de 

tutela para que o requerido/Banco Bradesco se abstenha de efetuar 

descontos em sua conta, eis que não reconhece a relação jurídica que 

ensejou os descontos referentes a um seguro supostamente contratado 

com a segunda requerida. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco de resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300, 

do Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Sobre 

a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada ensina Fredie 

Didier Jr., Teresa Arruda Alvim Wambier, Eduardo Talamini e Bruno Dantas, 

na obra: Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, in verbis: 

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica- que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder “tutela 

provisória”. (Pag. 782, Revistas dos Tribunais). Conforme se depreende 

do extrato bancário colacionado aos autos os descontos estão sendo 

efetuados há mais de 1 (um) ano, sendo que o requerente somente agora 

decidiu impugná-los, não restando demonstrada, portanto, a necessidade 

de se conceder a tutela almejada. Cumpre consignar que a cobrança em 

tela não resulta em dano irreparável ou de difícil reparação, eis que caso 

comprovada a inidoneidade do referido débito, os valores cobrados 

indevidamente serão devidamente ressarcidos, com juros e demais 

encargos. Ante o exposto, indefiro pedido de tutela de urgência. Citem-se 

os requeridos nos endereços constante na inicial para, com fundamento 

no art. 334 do NCPC, comparecer à audiência conciliatória, a ser realizada 

no CEJUSC desta comarca, ou, caso também não tenha interesse na 

tentativa de autocomposição, apresentar pedido de cancelamento da 

referida audiência, com, no mínimo 10 (dez) dias de antecedência (art. 

334, § 5º NCPC) e apresentar sua contestação, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, sob pena de ser-lhe decretada a revelia (art. 334 NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara-MT, 17 de fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001102-66.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA FERNANDA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARDOSO LEITAO OAB - MT24140/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO BUENO SIMON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Processo nº 1001102-66.2019.811.0010 Vistos. Trata-se de ação de 

suprimento judicial de autorização de viagem ao exterior ajuizada e 

emissão de passaporte, ajuizada por Raíssa Fernanda Simon, 

representada por sua genitora Roberta Fernanda Mendes, em face de 

Fabiano Bueno Simon, todos devidamente qualificados nos autos. Consta 

na inicial que a infante deseja residir com sua genitora no Distrito do Porto, 

em Portugal, no entanto para que ocorra a emissão do passaporte faz-se 

necessário a presença do genitor, que encontra-se em local incerto e não 

sabido. Em sede de tutela de urgência, este Juízo determinou o a emissão 

do passaporte, sem a presença do genitor da menor (Id. 20764967). 

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo deferimento da 

tutela de urgência e da citação por edital (Id. 20789608). Entre um ato e 

outro, diversas tentativas de localização do requerido foram efetuadas, 

porém todas restaram infrutíferas, razão pela qual foi citado por edital. O 

requerido apresentou contestação por negativa geral, por meio da 

Defensoria Pública. A parte autora apresentou impugnação, requerendo o 

suprimento judicial de autorização para viagem ao exterior. (Id. 26594501). 

Posteriormente, a requerente pleiteou o prosseguimento do feito, narrando 

a urgência da presente autorização, uma vez que vem sofrendo 

agressões verbais e física por parte do tio, bem como que os avós não a 

querem na residência (Id. 29218499). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos, denota-se que o pedido merece 

acolhimento, vejamos: Conforme dispõe o artigo 84 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente “quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é 

dispensável, se a criança ou adolescente estiver acompanhada dos pais 

(inciso I) ou viajar na companhia de um dos pais, autorizado 

expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida 

(inciso II)”. No caso dos autos, denota-se que o genitor da menor 

encontra-se em local incerto em não sabido, fato este que impossibilita a 

sua autorização, nos termos do inciso II do art. 84 do ECA. Consigne-se, 

que este mesmo motivo, ausência do genitor, foi o fator determinante para 

a concessão da tutela de urgência para a emissão do passaporte da 

menor Raíssa. Sendo assim, vislumbra-se que não há outra forma de a 

requerente viajar ao exterior sem a presente autorização judicial. Frise-se, 

ainda, que a referida viagem é de extrema urgência, uma vez que a menor 

se encontra em situação de risco na casa dos avós, conforme boletim de 

ocorrência e demais documentos, devendo, portanto, residir em Portugal 

com a sua genitora. Desse modo, considerando a expressa autorização 

legislativa, bem como tendo em vista que o presente pedido veio instruído 

com a documentação da menor e da sua representante, além da 

motivação da viagem, o deferimento do pleito é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial de modo a suprir 

judicialmente a autorização do genitor para a viagem, e em consequência 

AUTORIZO a menor Raíssa Fernanda Simon a viajar para Distrito do Porto, 

em Portugal, com sua genitora Roberta Fernanda Mendes, já qualificadas 

nos autos, PORQUANTO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA INFORMOU 

NA PETIÇÃO DE REF. 29218504 QUE A MENOR IRÁ VIAJAR NA 

PRESENÇA DA MÃE. Ratifico a liminar concedia para suprir a autorização 

para emissão do passaporte da requerente Raissa Fernanda Simon 

(Id.20764967). Custas pela parte autora, todavia, estas ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, 

o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos (art. 98, § 3º, do CPC). Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 14 de fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002194-79.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA FERREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Autos nº 1002194-79.2019.8.11.0010 Vistos etc. 

Trata-se de ação previdenciária de concessão de aposentadoria por 

invalidez ou restabelecimento de auxílio-doença ajuizada por MARINALVA 

FERREIRA GOMES, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados na petição inicial. A autora conta 

que é filiada à Previdência Social e encontra-se totalmente incapacitada 

para o trabalho, pois portadora de transtorno de disco lombar dentre 

outras lesões na coluna, porém teve o requerimento de concessão de 

auxílio-doença indeferido administrativamente pela requerida sob 

fundamento de que não foi constatada a incapacidade para o labor. O 

recebimento da inicial deu-se no pronunciamento de id. 24214193, onde 

concedida assistência jurídica gratuita à requerente e determinada a 

realização de perícia médica. Citado via sistema, o INSS apresentou 

contestação (id.24741717). A perícia médica foi realizada conforme laudo 

acostado ao id. 28022771 com conclusão ausência de incapacidade 

laborativa para a atividade habitual. o INSS manifestou pela improcedência 

dos pedidos (ID.28199283). Já a autora impugnou o laudo pericial, 

alegando não deter de condições de trabalhar em razão das doenças que 

possui, bem como da condição social à qual está submetida (ID. 

28428588). Os autos vieram conclusos. Relatei o necessário, fundamento 

e decido. O feito comporta julgamento antecipado, pelo que passo à 

análise do mérito: A concessão do benefício da aposentadoria por 

invalidez demanda os seguintes requisitos - artigos 42 e 26, inciso II, 

ambos da Lei nº 8.213/91 -: a) A qualidade de segurado; b) O cumprimento 

da carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos casos de 

acidente de qualquer natureza ou causa, de doença profissional ou do 

trabalho e de acometimento de alguma das doenças especificadas no 

artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A incapacidade total e permanente do 

segurado, sendo inviável a sua reabilitação para o exercício da mesma ou 

de qualquer outra atividade que lhe garanta a subsistência e; d) Que não 

se trate de doença ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a 

incapacidade sobrevier em razão da progressão ou agravamento de tal 

doença ou lesão. Por sua vez, o benefício do auxílio-doença exige os 

seguintes requisitos - artigos 59 e 26, inciso II, da Lei nº 8.213/91 -: a) A 

qualidade de segurado; b) O cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais, dispensada nos casos de acidente de qualquer natureza ou 

causa, de doença profissional ou do trabalho e de acometimento de 

alguma das doenças especificadas no artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A 

incapacidade temporária para o trabalho ou atividade habitual do segurado 

por mais de 15 dias; d) Que não se trate de doença ou lesão preexistente 

à filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier em razão da progressão 

ou agravamento de tal doença ou lesão. Tratando-se de causa que 

envolve a verificação da existência de incapacidade laborativa 

constatou-se a necessidade de realização de perícia médica para aferir 

com isenção, imparcialidade e equidistância das partes a real condição do 

segurado para o trabalho, haja vista a contradição entre as alegações das 

partes envolvidas, uma afirmando a existência da incapacidade e a outra 

emitindo parecer contrário à pretensão deduzida em nível administrativo. 

Sendo assim, determinou-se a realização de perícia médica para a 

produção da prova técnica fundamental ao deslinde da controvérsia, 

objetivando a melhor formação do juízo de convencimento quanto aos 

fatos a comprovar. A expert concluiu que “Não há incapacidade para sua 

atividade habitual por patologia narrada na petição inicial.”. Neste viés, a 

impugnação ao laudo pericial não merece prosperar, pois a perita 

respondeu de forma clara os testes realizados com o autor, sendo estes 

conclusivos de que não há incapacidade laborativa habitual. Desta forma, 

pela leitura do laudo pericial resta completamente claro que a parte autora 

não se encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual o laudo 

deve ser homologado e pedido deve ser julgado improcedente. Assim, 
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homologo o laudo pericial de id. 28022771 e julgo improcedente a 

pretensão autoral, consequentemente julgando extinto o feito com 

resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Destarte, 

condeno a vencida ao pagamento das custas e despesas processuais e 

de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa - 

conforme artigo 85, caput e §2º, do CPC -, contudo a exigibilidade da 

condenação ficará suspensa nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, 

considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita. Transitada em 

julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos 

com a devida baixa. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000125-40.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 29270118 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000058-75.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE DOS SANTOS TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 29295901 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000057-90.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO PEREIRA DOS REIS (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 29299295 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002207-78.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MIRANDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 29299834 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000809-96.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR RUBIO MOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIS RONDONOPOLIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 29300644 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000173-04.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THENNER HENRIQUE RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA VILA NOVA CORREIA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 29300650 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000823-85.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMAR LEAL FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 29285611

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001480-22.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARNOR FERREIRA NETO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO BOHRER AMARAL OAB - RS74896 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO GUANABARA S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RAFAEL GAZZINEO OAB - CE0023495A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 29300274 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000066-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILEIDE MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 29305394.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001234-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA JESUS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 29300125 

-, impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-51.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000370-51.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:CELINA 

FRANCISCA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIETE DE 

SOUZA BARROS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 17 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-06.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENI SOUZA CATARINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000373-06.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VALDENI SOUZA 

CATARINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA, GABRIELLY GARCIA DE LIMA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 

11:50 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000054-14.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. F. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DECISÃO Processo: 1000054-14.2020.8.11.0018. AUTOR: TANIA 

MARA BUSACHERA REU: SINALDO FERREIRA DA SILVA Vistos, etc. 

RECEBO a inicial, porquanto preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 

do Novo Código de Processo Civil, bem como DEFIRO os benefícios da 

Justiça gratuita. Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, nos termos do 

art. 189, inciso II, Novo Código de Processo Civil. Acerca do pedido de 

alimentos provisórios, resta provado o estado de filiação, porém em razão 

da não comprovação da renda do alimentante, FIXO alimentos provisórios 

no importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente, a partir da citação e prosseguindo até decisão final da causa, a 

ser depositado em conta bancária a ser informada pela parte autora. 

Assim, intime-se a parte autora, para que informe seus dados bancários. 

No tocante a guarda provisória, tendo em vista a guarda de fato já é 

exercida pela genitora, consoante informações na exordial, CONCEDO A 

GUARDA PROVISÓRIA do menor YURI GABRIEL BUSACHERA FERREIRA 

DA SILVA em favor da requerente TANIA MARA BUSACHERA, para todos 

os fins e efeitos de direito, sem prejuízo do direito de visitas e das 

responsabilidades inerentes ao poder familiar do Requerido. CITE-SE a 

requerida e INTIME-SE a requerente para que compareçam à audiência de 

conciliação a ser designada pelo CEJUSC/Juara, para tentativa de 

mediação/conciliação entre as partes. Restando infrutífera a conciliação, a 

peça contestatória deverá observar o prazo do art. 335 do CPC, 

independe de nova intimação. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz 

de Direito

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

Processo Número: 1000054-14.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. F. D. S. (REU)

 

Sessão de Conciliação/Mediação designada para o dia 30/03/2020, às 

16h00min.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000273-61.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. D. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NORTON MALDONADO DIAS OAB - SP294644 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1000273-61.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

CLEIDIMARA FERREIRA DE LIMA REQUERIDO: ALTAMIRO PEREIRA 

CAMPOS Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda, 

Visitas e Alimentos, proposta por Cleidimara Ferreira de Lima em face de 

Altamiro Pereira Campo, ambos devidamente qualificados nos autos. A 

inicial foi recebida (id. 18327690), momento em que foi deferida a liminar, 

deferindo a guarda provisória das menores, a genitora, bem como foi 

fixado alimentos. Id. 20428034 junto o estudo psicossocial realizado. Em 

petição (id. 21813366 – 23139798) foi anexado o Acordo realizado entre 

as partes. O Ministério Público manifestou-se de maneira favorável ao 

acordo (22209831). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do 

necessário. Fundamento e Decido. Verifico tratar-se de pedido de 

Divórcio, fundado na alegação de que as partes encontram-se separadas. 

A Emenda Constitucional nº 66/2010 alterou o parágrafo 6° do artigo 226 

da Constituição Federal, que passou a ter a seguinte redação: “§ 6° - O 
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casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.” Pela leitura do novel 

dispositivo constitucional transcrito, observa-se que, doravante, para a 

dissolução do vínculo matrimonial, através da decretação do divórcio, foi 

suprimida a exigência de prazo de separação de fato e afigura-se 

desnecessária a aferição do elemento subjetivo (culpa ou dolo). Assim, de 

acordo com o ordenamento jurídico em vigor, o único fundamento para a 

decretação do divórcio é a falência afetiva da relação conjugal. No caso, 

tal requisito restou devidamente comprovado. Ante ao exposto, JULGO 

PROCEDENTE o Acordo realizado nos autos, razão pela qual: 1) DECRETO 

o divórcio de Cleidimara Ferreira de Lima e Altamiro Pereira Campo, o que 

resulta na dissolução do vínculo matrimonial. 2) A requerente voltará a 

usar o seu nome de solteira. 3) HOMOLOGO POR SENTENÇA O 

ACORDADO ENTRE AS PARTES no que concerne a GUARDA, VISITA, e 

PENSÃO ALIMENTICIA dos filhos, bem como PARTILHA DOS BENS E 

DIVIDAS DO CASAL, para que surta os jurídicos e legais efeitos. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas eis que beneficiarias da justiça gratuita. 

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o 

trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado para averbação da sentença à 

margem do registro público de casamento e nascimento das partes, 

solicitando a remessa a este Juízo da via do documento devidamente 

averbado. Depois de tudo cumprido e certificado, AO ARQUIVO. 

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário. Juara/MT, 18 de 

outubro de 2019. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000025-61.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GIOVANI GASQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MESSIAS JUNGLAUS OAB - MT26567/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT7131 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

Designado Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 07/04/2020, às 

13h00min, junto ao CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Juara – MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000127-83.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AGROMONT COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Designado Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 02/04/2020, às 

13h00min junto ao CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Juara – MT.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001905-25.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DE BRIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico, eu, Uagner Rogério Martins, 

Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. Mandado extraído dos 

presentes autos, no dia 28/1/2020, compareci ao Hospital e Maternidade 

São Lucas, onde procedi a Intimação do perito Dr. RICARDO LEANDRO 

FELIPE, o qual bem ciente ficou da nomeação e do inteiro teor do presente 

mandado, exarou ciente como se vê no anverso, e aceitou a contra fé. O 

qual já agendou a perícia para dia 9/4/2020 às 14h00min no Hospital São 

Lucas, conforme nota no anverso. O referido é verdade, dou fé. 

JUARA/MT, 29 de Janeiro de 2020. UAGNER ROGERIO MARTINS Oficial de 

Justiça PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA 

DE JUARA - INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, 

JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000004-85.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000004-85.2020.8.11.0018 LUIZ GONCALVES TORRES - CPF: 

270.329.651-72 (AUTOR(A)) 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU) CERTIDÃO POSITIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em 

cumprimento ao Mandado de Intimação extraído dos autos do processo n.º 

1000004-85.2020.8.11.0018, no dia 24/01/2019 às 15:00hs, em diligências 

nesta cidade, dirigi-me ao Hospital São Lucas, e, lá estando, procedi à 

intimação do médico RICARDO LEANDRO FELIPE para designar data de 

perícia e, após ciência dos termos do mandado, recebeu a cópia que lhe 

ofereci e assinou no anverso do mandado. Certifico, ainda, que no mesmo 

ato o médico designou a perícia para o dia 02/04/2020 às 15h:30min., no 

Hospital São Lucas. Assim sendo, devolvo o r. mandado para os devidos 

fins, asseverando que o referido é verdade e dou fé. Juara – MT, 29 de 

Janeiro de 2020. Ana Cláudia Teixeira Borges Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000972-52.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDY DE PAULA ALVES OAB - MT27928-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSON APARECIDO GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000972-52.2019.8.11.0018 ADRIANO FERREIRA GONCALVES - CPF: 

314.156.388-88 (REQUERENTE) ADELSON APARECIDO GONCALVES - 

CPF: 968.569.631-49 (REQUERIDO) CERTIDÃO POSITIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em 

cumprimento ao Mandado de Intimação extraído dos autos do processo n.º 

1000972-52.2019.8.11.0018, no dia 24/01/2019 às 15:00hs, em diligências 

nesta cidade, dirigi-me ao Hospital São Lucas, e, lá estando, procedi à 

intimação do médico RICARDO LEANDRO FELIPE para designar data de 

perícia e, após ciência dos termos do mandado, recebeu a cópia que lhe 

ofereci e assinou no anverso do mandado. Certifico, ainda, que no mesmo 

ato o médico designou a perícia para o dia 02/04/2020 às 16:00hs., no 

Hospital São Lucas. Assim sendo, devolvo o r. mandado para os devidos 

fins, asseverando que o referido é verdade e dou fé. Juara – MT, 29 de 

Janeiro de 2020. Ana Cláudia Teixeira Borges Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000972-52.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDY DE PAULA ALVES OAB - MT27928-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSON APARECIDO GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000972-52.2019.8.11.0018 ADRIANO FERREIRA GONCALVES - CPF: 

314.156.388-88 (REQUERENTE) ADELSON APARECIDO GONCALVES - 

CPF: 968.569.631-49 (REQUERIDO) CERTIDÃO POSITIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em 

cumprimento ao Mandado de Intimação extraído dos autos do processo n.º 

1000972-52.2019.8.11.0018, no dia 24/01/2019 às 15:00hs, em diligências 

nesta cidade, dirigi-me ao Hospital São Lucas, e, lá estando, procedi à 

intimação do médico RICARDO LEANDRO FELIPE para designar data de 

perícia e, após ciência dos termos do mandado, recebeu a cópia que lhe 

ofereci e assinou no anverso do mandado. Certifico, ainda, que no mesmo 

ato o médico designou a perícia para o dia 02/04/2020 às 16:00hs., no 

Hospital São Lucas. Assim sendo, devolvo o r. mandado para os devidos 

fins, asseverando que o referido é verdade e dou fé. Juara – MT, 29 de 

Janeiro de 2020. Ana Cláudia Teixeira Borges Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001308-56.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NISAN ANAISSI SARMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001308-56.2019.8.11.0018 NISAN ANAISSI SARMENTO - CPF: 

050.282.722-04 (AUTOR(A)) INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REU) CERTIDÃO POSITIVA Diligência 

e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em 

cumprimento ao Mandado de Intimação extraído dos autos do processo n.º 

1000972-52.2019.8.11.0018, no dia 24/01/2019 às 15:00hs, em diligências 

nesta cidade, dirigi-me ao Hospital São Lucas, e, lá estando, procedi à 

intimação do médico RICARDO LEANDRO FELIPE para designar data de 

perícia e, após ciência dos termos do mandado, recebeu a cópia que lhe 

ofereci e assinou no anverso do mandado. Certifico, ainda, que no mesmo 

ato o médico designou a perícia para o dia 02/04/2020 às 16:00hs., no 

Hospital São Lucas. Assim sendo, devolvo o r. mandado para os devidos 

fins, asseverando que o referido é verdade e dou fé. Juara – MT, 29 de 

Janeiro de 2020. Ana Cláudia Teixeira Borges Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

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

Processo Número: 1001802-18.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. G. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA Certidão Processo: 

1001802-18.2019.8.11.0018; Valor causa: R$ 11.976,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Fixação]; Certifico 

e dou fé, que os presentes autos foram recebidos pelo CEJUSC – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Juara – MT. 

Ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centro Judiciários sob o nº 299100/2020, e designado Sessão 

de Conciliação/Mediação para o dia 01/04/2020, às 13h00min. Certifico 

ainda que, com fundamento no enunciado nº 27 do FONAMEC, remeto os 

autos à Unidade de origem para que procedam com a intimação das partes 

e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, 

no dia e hora descritos acima. Juara, 11 de fevereiro de 2020. Luciane 

Maria Vollmer Gestora Judiciário SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001953-81.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. P. F. (AUTOR(A))

SANDRA PROVIN DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO AUGUSTO FERNANDES DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA Certidão Processo: 

1001953-81.2019.8.11.0018; Valor causa: R$ 126.045,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Liminar, Alimentos, Guarda, 

Reconhecimento / Dissolução]; Certifico e dou fé, que os presentes autos 

foram recebidos pelo CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania da Comarca de Juara – MT. Ficando cadastrado junto ao 

Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e Centro Judiciários sob o 

nº 299048/2020, e designado Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

06/04/2020, às 13h00min. Certifico ainda que, com fundamento no 

enunciado nº 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade de origem para 

que procedam com a intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à Sessão de 

Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, no dia e hora descritos 

acima. Juara, 11 de fevereiro de 2020. Luciane Maria Vollmer Gestora 

Judiciário SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001467-96.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JONILIA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA Certidão Processo: 

1001467-96.2019.8.11.0018; Valor causa: R$ 35.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Protesto Indevido de Título]; 

Certifico e dou fé, que os presentes autos foram recebidos pelo CEJUSC – 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Juara – MT. Ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 298044/2020, e designado 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 13/04/2020, às 13h00min. 

Certifico ainda que, com fundamento no enunciado nº 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, 

no dia e hora descritos acima. Juara-MT, 7 de fevereiro de 2020. Luciane 

Maria Vollmer Gestora Judiciário SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001598-71.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA BORGES (AUTOR(A))

ANTONIO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA Certidão Processo: 

1001598-71.2019.8.11.0018; Valor causa: R$ 36.176,09; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Indenização por Dano Moral, 

Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]; Certifico e dou fé, que os 

presentes autos foram recebidos pelo CEJUSC – Centro Judiciário de 
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Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Juara – MT. Ficando 

cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e 

Centro Judiciários sob o nº 297908/2020, e designado Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 16/04/2020, às 13h00min. Certifico ainda 

que, com fundamento no enunciado nº 27 do FONAMEC, remeto os autos 

à Unidade de origem para que procedam com a intimação das partes e 

seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam 

à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, no dia e hora 

descritos acima. Juara 7 de fevereiro de 2020. Luciane Maria Vollmer 

Gestora Judicário SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO 

DE CONFLITO DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001862-88.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU BUCHELT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico, eu, Tania Regina Waldow Schneider, Oficiala de Justiça em 

cumprimento ao r. Mandado, extraído do presente auto, no dia 10/02/2020 

estando no Hospital São Lucas Intimei o Médico Perito Dr. RICARDO 

LEANDRO FELIPE do inteiro teor do r. mandado. Exarou nota de ciente 

como se vê no anverso do r. mandado e aceitou a contrafé. CERTIFICO 

AINDA, QUE O MÉDICO PERITO SE MANIFESTOU NO MANDADO 

AGENDANDO A PERÍCIA PARA SER REALIZADA NO DIA 09/04/2020 ÁS 

14H30MIN. Devolvo o r. mandado para os devidos fins, asseverando que o 

referido é verdade e dou fé. Tania Regina Waldow Schneider Oficial de 

Justiça Mat. 33285

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001910-47.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ROCHA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Certifico, eu, Tania Regina Waldow Schneider, Oficiala de Justiça em 

cumprimento ao r. Mandado, extraído do presente auto, no dia 28/01/2020 

estando no Hospital São Lucas Intimei o Médico Perito Dr. RICARDO 

LEANDRO FELIPE do inteiro teor do r. mandado. Exarou nota de ciente 

como se vê no anverso do r. mandado e aceitou a contrafé. CERTIFICO 

AINDA, QUE O MÉDICO PERITO SE MANIFESTOU NO MANDADO 

AGENDANDO A PERÍCIA PARA SER REALIZADA NO DIA 09/04/2020 ÁS 

14H30MIN. Devolvo o r. mandado para os devidos fins, asseverando que o 

referido é verdade e dou fé. Tania Regina Waldow Schneider Oficial de 

Justiça Mat. 33285

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010117-81.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDGELSON DIAS DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT7131 (ADVOGADO(A))

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - SP0341075A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO TRIAGEM Considerando o 

decurso de prazo de suspensão solicitado pela autora, nos termos da 

decisão proferida (I.D. 25138037), procedo sua intimação para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de 

arquivamento. JUARA, 17 de fevereiro de 2020. ELAINE CRISTINA 

GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 

94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 

35561496

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-94.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NEURA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIRA APARECIDA COSTA DA LUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO TRIAGEM Considerando o 

decurso de prazo de suspensão solicitado pela autora (sessenta dias), 

nos termos da decisão proferida (I.D. 25148415), procedo sua intimação 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de 

arquivamento. JUARA, 17 de fevereiro de 2020. ELAINE CRISTINA 

GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 

94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 

35561496

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001286-45.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO RIBEIRO DALMASO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001286-45.2017.8.11.0025 

AUTOR(A): ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA REU: PABLO RIBEIRO 

DALMASO VISTOS. Saneado o feito e determinada a especificação pelas 

partes das provas que pretendem produzir, a autora quedou-se inerte. Por 

sua vez, o requerido pleiteou a produção de prova oral com a oitiva de 

testemunha. Nesses moldes, defiro a prova requerida, determinando a 

expedição de carta precatória oitiva da testemunha Renata Bento Mabil, 

conforme endereço declinado no termo de depoimento anexo à fl. 27 do Id. 

12713875. Aportando aos a data designada pelo Juízo deprecante para 

realização da solenidade, INTIMEM-SE as partes para comparecerem à 

audiência, advertindo que cabe ao advogado da parte informar ou intimar 

as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, na forma do art. 455 do 

CPC/2015. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000202-04.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRELI - EPP (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINE CIRIOLI GERVASIO OAB - RO8697 (ADVOGADO(A))

RAFAELA GEICIANI MESSIAS OAB - RO4656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CARA (DEPRECADO)
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Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000202-04.2020.8.11.0025 

DEPRECANTE: ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRELI - EPP 

DEPRECADO: EDSON CARA V I S T O S. Prefacialmente, intime-se o autor 

para comprovar o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo 

de 15 dias, sob pena de devolução da missiva. Após, preenchidos os 

requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme descrito no campo 

finalidade: 1). Citação e intimação do requerido; Após o cabal cumprimento 

do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Caso a parte a ser citada/intimada não seja encontrada, o 

Oficial deverá certificar onde poderá ser localizada (inclusive com 

telefone, local de trabalho ou ponto de referência) e havendo novo 

endereço nos autos, encaminhem-se à respectiva Comarca, em caráter 

itinerante (art. 262 do CPC), independente de nova deliberação, 

informando tal providência ao Juízo deprecante. Cumpra-se servindo a 

cópia desta decisão como mandado/ofício, no que couber. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

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

Processo Número: 1001412-61.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. C. C. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DATIVA ACERCA DA EXPEDIÇÃO DA 

CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, RESSALTANDO SER 

DESNECESSÁRIO O COMPARECIMENTO PESSOAL EM SECRETÁRIA PARA 

SUA RETIRADA, UMA VEZ QUE ASSINADA DIGITALMENTE.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000287-92.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

EM PDF

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001539-33.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLETE ARCENO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT5389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA BRINGEL SOUSA (REU)

JOSE SOARES DE SOUZA (REU)

DENIS BRINGEL SOUZA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 02/03/2020, ÀS 

10H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE 

JUÍNA-MT. OUTROSSIM, INTIMAÇÃO PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, 

NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA 

A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 04 E MÓDULO 05. 

OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000167-78.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO POPULO SOUZA MACHADO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DECURSO DE PRAZO DO 

EXECUTADO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001032-38.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

J. B. DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DECURSO DE PRAZO DO 

EXECUTADO.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001447-55.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR CARBONO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME CANDIDO DA ROCHA OAB - SP129874 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CAIVANO (REQUERIDO)

ANA RUTH ARRUDA CAIVANO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL OAB - SP287799 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA PERÍCIA 

DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 30/03/2020 (TRINTA DE MARÇO DE 

DOIS MIL E VINTE) HORA: 7:00H (SETE HORAS) LOCAL: INDICAMOS 

COMO LOCAL PARA PONTO DE ENCONTRO COM AS PARTES 

(ASSISTENTES TÉCNICOS) E INÍCIO DOS TRABALHOS A PORTA 

PRINCIPAL DO FÓRUM DA COMARCA DE JUÍNA, ESTABELECIDO A 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - MÓDULO 03, JUÍNA - MT, 78320-000, 

ONDE AS PARTES E ESTE PERITO PARTIRÃO PARA A PROPRIEDADE 

RURAL OBJETO DA PERÍCIA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001222-35.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLOI JOSE FORGIARINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT6188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEITON DOURADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO DR. EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS 

PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, QUANTO A NOMEAÇÃO COMO 

CURADOR ESPECIAL DO REQUERIDO.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO
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Processo Número: 1001318-50.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BONI (AUTOR(A))

RODINEI JULIANO DA SILVA (AUTOR(A))

PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

MARLENE BISPO RIBEIRO (AUTOR(A))

VALMOR ROBERTO HUTTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - DF54011-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON CAMPOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS INFORMAÇÕES DA 

RESPOSTA DO OFÍCIO NA ID 22935005, QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DOS 

CONFINANTES E SUAS CITAÇÕES, NOS TERMOS DA DECISÃO DE ID 

20967355.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000350-54.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILCEZAR OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

NEIVA DE OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

MULT MARCAS FUNILARIA E PINTURAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000350-54.2016.8.11.0025 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MULT MARCAS 

FUNILARIA E PINTURAS LTDA - ME, NEIVA DE OLIVEIRA SANTOS, 

NILCEZAR OLIVEIRA SANTOS Vistos. Indefiro o pedido de pesquisa do 

endereço atualizado dos executados por meio do sisema Bacenjud, uma 

vez que tal providência já foi realizada no Id. 19576237 e ss.. 

Considerando o teor dos avisos de recebimento de Ids. 25060839 e 

25061541, indicam que a executada não foi citada porque estava ausente 

nas três tentativas de entrega das correspondências, expeça-se carta 

precatória para tal finalidade. As providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-48.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR DE SOUZA CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000320-48.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: VALDECIR DE SOUZA 

CORDEIRO Vistos. Considerando o teor do aviso de recebimento de Id. 

24708415, indicando que o executado não foi citado porque estava 

ausente nas três tentativas de entrega da correspondência, expeça-se 

mandado para tal finalidade. Restando infrutífera a diligência, 

considerando que os sistemas SIEL (eleitoral) e INFOSEG têm apresentado 

resultados mais eficientes na localização de informações sobre o 

endereço atualizado das partes, tornem os autos conclusos para 

realização da pesquisa por meio de tais ferramentas. Restando frutífera a 

providência, cite-se. Caso contrário, intime-se o exequente para se 

manifestar em 05 dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000385-09.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. F. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLI DA CRUZ DA SILVA OAB - 046.229.371-82 (REPRESENTANTE)

MARLENE FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0018730A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do embargado para, no prazo legal, manifestar sobre os 

presentes embargos, nos termos do art. 920 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001846-16.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SADI BONATTO OAB - PR10011-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO AGUIAR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER 

CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 1. OUTROSSIM, INFORMAMOS 

QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO 

SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO 

Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002274-95.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE MARAIA OAB - MT26672/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. D. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

PRISCILA TENORIO CAVALCANTE DE MELO LARANJEIRA OAB - 

SP352291 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA O DIA 27/02/2020, ÀS 16H00MIN, A 

SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE JUÍNA-MT.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000196-31.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDWAN BRAGA DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000196-31.2019.8.11.0025 AUTOR(A): ACADEMIA 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME REU: EDWAN BRAGA DE 

OLIVEIRA VISTOS. Cuida-se de ação de cobrança promovida por 

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA – ME em face de 
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Edwan Braga de Oliveira, objetivando o recebimento do valor de R$ 

15.474,25 (quinze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco 

centavos), em decorrência de contrato de serviços educacionais 

inadimplidos. Formada a angularidade da relação jurídica processual, a 

sessão de mediação restou infrutífera (Id. 24022300), iniciando-se o prazo 

para apresentação de defesa, o qual transcorreu sem qualquer 

manifestação do requerido (Id. 24023106). Instado a se manifestar, o autor 

requereu a decretação da revelia da demandada e com o julgamento 

antecipado da lide, com a procedência integral dos pedidos iniciais. É 

breve o relato. Fundamento e Decido. Tratando-se de demanda cujas 

questões fáticas estão bem delineadas e o demandado é revel, resta 

evidente a inexistência de controvérsia sobre a matéria de fato e a 

desnecessidade de dilatação da instrução probatória, impondo-se ao 

julgador, como corolário lógico do princípio da duração razoável do 

processo, o dever de decidir diretamente a lide, nos termos do art. 355, I, 

do NCPC, entregando a prestação jurisdicional de modo eficiente e célere. 

Dito isso, analisando os autos, constata-se, com facilidade, que não se 

desincumbiu a requerida de infirmar a tese inicial, porque mesmo citada a 

se defender, manteve-se inerte, o que, a mingua de razões que façam 

arrefecer a veracidade das alegações iniciais, leva à conclusão de que, 

de fato, a requerida não efetuou o pagamento do débito correspondente 

serviços educacionais usufruídos. Assim sendo, a junção do material 

probatório, demonstrado por meio do contrato de mútuo para concessão 

de crédito acadêmico do ensino superior e requerimentos de matrícula 

anexos aos Ids. 17733372/17733373 e 17733374, com a respectiva 

assinatura do devedor, aliada à sua inércia em apresentar defesa, deixa 

clara a veracidade das alegações do requerente. Ante ao exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a requerida ao 

pagamento do valor de R$ 15.474,25 (quinze mil quatrocentos e setenta e 

quatro reais e vinte e cinco centavos), o qual deverá sofrer incidência de 

juros de mora, de 1% ao mês, e corrigida monetariamente pelo INPC, desde 

a data do vencimento da obrigação pactuada, por se tratar de mora ex re. 

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e aos 

honorários do advogado da parte adversa, que fixo, nos termos do art. 85, 

§2º, do Código de Processo Civil, e consideradas as especificidades da 

demanda, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação. Transitada em julgado, se nada for requerido no prazo 05 

dias, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001687-10.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR ROBERTO HUTTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLESSANDRA SANTOS MARINHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FERREIRA ALEGRIA OAB - MT9996-O (ADVOGADO(A))

PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA OAB - MT13864/O-N 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001687-10.2018.8.11.0025. AUTOR: VALMOR 

ROBERTO HUTTRA RÉU: ALLESSANDRA SANTOS MARINHO AÇÃO DE 

COBRANÇA VISTOS, Cuida-se de ação de cobrança c/c rescisão 

contratual ajuizada por VALMOR ROBERTO HUTTRA em face de 

ALLESSANDRA SANTOS MARINHO, objetivando o recebimento do valor 

de R$ 92.816,59 (noventa e dois mil e oitocentos e dezesseis reais e 

cinquenta e nove centavos), em decorrência de contrato de compra e 

venda inadimplido. Relata o autor que na data de 04 de novembro de 2017 

firmou com a requerida contrato de compra e venda da caminhonete 

CHEVROLET/S10 LTZ D20, ANO 2012/2013, COR BRANCA, PLACA 

DIV3415, pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para pagamento no 

dia 10/11/2017. Aduz que o veículo foi entregue para a requerida no 

momento da assinatura do contrato, porém, na data estabelecida para 

pagamento ela informou que estava com dificuldades financeiras e não 

poderia adimplir, prometendo fazê-lo tão logo o autor promovesse a 

transferência do veículo para o seu nome, providência que foi feita. 

Todavia, passados mais de um ano da avença ela não realizou o 

pagamento, justificando que não poderia restituir o veículo porque já o teria 

repassado a uma terceira pessoa. Relata, ao final, que tentou o 

recebimento extrajudicial, mas a devedora não demonstrou qualquer 

intenção de pagar o débito. Formada a angularidade processual, e 

restando infrutífera a conciliação, a requerida apresentou defesa 

arguindo, preliminarmente, inépcia da petição inicial, sob o fundamento de 

que o autor formulou pedidos incompatíveis entre si, já que ao mesmo 

tempo em que pretendeu a cobrança do contrato, requereu também a sua 

rescisão. No mérito, defendeu que o autor não comprovou a transferência 

do veículo em seu favor, cujo contrato seria nulo em razão da ausência de 

reconhecimento de firma da sua assinatura e porque não foi firmado na 

presença de suas testemunhas, ensejando, portanto, a improcedência dos 

pedidos iniciais. Instado a se manifestar, o autor refutou as teses 

defensivas e pugnou pela procedência dos pedidos exordiais. É breve o 

relato. Fundamento e Decido. Tratando-se de demanda cujas questões 

fáticas estão bem delineadas e o demandado é revel, resta evidente a 

inexistência de controvérsia sobre a matéria de fato, sendo 

desnecessária a dilatação probatória, impondo-se ao julgador, como 

corolário lógico do princípio da duração razoável do processo, o dever de 

decidir imediatamente a lide (art. 355, I, do CPC). A arguição de inépcia não 

procede, isso porque da exordial se constata facilmente que a pretensão 

da do autor é cobrar a obrigação principal, ou seja, o recebimento da 

integridade do crédito previsto no contrato de compra e venda firmado 

entre as partes, cuja conclusão de que haveria pedidos incompatíveis 

entre si (art. 330, § 1º, IV do CPC) só sobrevive diante de uma leitura literal 

distanciada da racionalidade processual. Com efeito, no item "d" lançado 

nos pedidos, o próprio autor anunciou na exordial que a resolução do 

contrato com o retorno das partes ao status quo restou impossibilitada em 

razão da venda do bem pela requerida a um terceiro, de modo que mesmo 

uma hipótese teórica de resolução do contrato ensejaria a conversão da 

obrigação de fazer em perdas e danos, atingindo, com isso, o mesmo 

efeito da pretensão de condenação ao pagamento do débito inadimplido. 

Além disso, em sede de contestação a requerida defendeu-se de todas as 

demais questões discutidas no mérito, não demonstrando qualquer 

prejuízo decorrente da pretendida incompatibilidade, aplicando-se aqui a 

"ratio decidendi" do seguinte julgado do STJ: “CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

SUCESSÕES. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST 

MORTEM. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. ARROLAMENTO DE BENS E 

RESERVA DE QUINHÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DA 

PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE NA VIA 

ELEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. Embora rejeitando os embargos de declaração, o 

acórdão impugnado examinou, motivadamente, as questões aventadas, 

ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Logo, não há que se 

falar em ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Para que seja possível a cumulação 

de pedidos num único processo (CPC, art. 292), é essencial que eles 

sejam adequados para o mesmo tipo de procedimento. Caso se tenha por 

indevida a cumulação, não será o caso de se extinguir integralmente o 

feito, se viável for o julgamento de um deles. 3. A jurisprudência desta 

egrégia Corte Superior tem orientação de que, na cumulação imprópria 

subsidiária ou alternativa, é possível a existência de pedidos incompatíveis 

entre si, não acarretando a inépcia da inicial. Precedentes. 4. Concluindo a 

instância ordinária com base no conjunto fático-probatórios dos autos que 

estavam presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida 

cautelar, não é possível reverter tal quadro no apelo nobre, por força do 

óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (REsp 1255415/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 18/02/2015). Portanto, REJEITO a 

preliminar. Passando ao meritum causae, a solução da lide perpassa pela 

constatação da existência e validade do negócio jurídico questionado. 

Nesse terreno, acerca da alegada nulidade contratual, a ação não se 

embasa em título executivo, não sendo a presença de testemunhas ou o 

reconhecimento de firma da assinatura dos contratantes requisitos 

essenciais para se atestar a validade do contrato em litígio, mas mera 

liberalidade dos contratantes para garantir a identidade das partes e a 

autenticidade do documento. De igual forma, a teor do que prescreve o 

artigo 1.267 do Código Civil, em se tratando de aquisição de coisa móvel, o 

contrato se perfaz pela tradição ou entrega do bem ao comprador, assim, 

como na hipótese tal aquisição se deu no ato da assinatura do contrato, é 
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despicienda a comprovação pelo autor da transferência do veículo para a 

titularidade da requerida como forma de garantir validade ao negócio 

jurídico firmado, não sendo razoável a parte requerida invocar o melhor 

dos dois mundos jurídicos. Nesses moldes, considerando a junção do 

material probatório demonstrado por meio do termo do contrato de compra 

e venda firmado entre as partes (Id. 16398661), com a respectiva 

ASSINATURA DA DEVEDORA – A QUAL, RESSALTE-SE NÃO FOI OBJETO 

DE IMPUGNAÇÃO, aliado ao fato de que EM NENHUM MOMENTO A 

REQUERIDA NEGOU O AJUSTE PACTUADO, a TRADIÇÃO DO BEM, ou 

ainda, comprovou o seu adimplemento, resta clara a veracidade das 

alegações do requerente e a procedência dos pedidos exordiais. Ante ao 

exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, EXTINGUINDO o feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, razão 

por que CONDENO a requerida ao pagamento da quantia de R$ 92.816,59 

(noventa e dois mil e oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e nove 

centavos), o qual deverá sofrer incidência de juros de mora, de 1% ao 

mês, e corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do vencimento da 

obrigação pactuada, por se tratar de mora ex re. CONDENO a ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários do 

advogado da parte adversa, os quais FIXO, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC, e consideradas as especificidades da demanda, em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da condenação. Transitada em julgado, se 

nada for requerido no prazo 05 dias, ARQUIVEM-SE os autos com as 

cautelas de estilo. P.I.C, expedindo-se o necessário. Vagner Dupim Dias 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000077-70.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIA KEZIA DIAS DA SILVA (REU)

RAFAEL GARCIA DA SILVA (REU)

 

...

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001443-18.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON MEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

....

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001443-18.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON MEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

....

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001707-98.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. V. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. (EXECUTADO)

 

.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000104-53.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MONALIZA DA ROCHA NUNES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

CONHECIMENTO DA CERTIDÃO DE DILIGÊNCIA (NEGATIVA) JUNTADA 

PELO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA , BEM COMO PARA REQUERER O QUE 

ENTENDER POR DIREITO. JUÍNA, 17 de Fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001624-48.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA GUIMARAES (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - 522.967.331-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROLDON ALFREDO FOGACA (REU)

RENATA CARVALHO TEIXEIRA FOGACA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO JUNTADA NOS AUTOS. (Assinado Digitalmente) MARCOS 

BODSTEIN VILLAÇA FILHO GESTOR JUDICIAL EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002116-40.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRº. FABIO PETENGILL PROCESSO n. 

1002116-40.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 14.142,82 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - 

ME Endereço: AV GABRIEL MULLER, MÓDULO I, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Endereço: , empresa concessionária de serviço público, 

CNPJ nº. 03.467.321/0001- 99, com endereço na Rua João Batista 

Caramuru, nº. 184, na cidade de Cuiabá-MT. FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 
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Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC 

JUÍNA Data: 20/02/2020 Hora: 08:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As 

partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. JUÍNA, 17 de fevereiro de 2020. MARCOS 

BODSTEIN VILLAÇA FILHO (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

em Substituição Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-26.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN RISSATO DE CARVALHO PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000207-26.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:GEAN RISSATO 

DE CARVALHO PERES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SONIA BISPO 

GOLO POLO PASSIVO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/04/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 15 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001580-97.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA DE LIMA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001580-97.2017.8.11.0025 REQUERENTE: LAUDICEIA DE LIMA FERREIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS. Expeça-se alvará em 

favor da parte credora para levantamento do valor incontroverso 

depositado pelo devedor no Id. 25117846, nos moldes requeridos na 

petição de Id. 27511973, conforme poderes para receber e dar quitação 

conferidos ao seu advogado na procuração de Id. 11224384. Após, com 

relação ao valor remanescente indicado pelo credor no Id. 27511973, 

intime-se a parte devedora para comprovar o devido adimplemento, no 

prazo de 10 dias, sob pena de penhora por meio do sistema Bacenjud. 

Quedando-se inerte, tornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-21.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RITTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDO DA LUZ OAB - MT24959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Certidão do Trânsito em Julgado Certifico que 

a sentença proferida nos autos transitou em julgado. JUÍNA, 14 de 

fevereiro de 2020 ERICA MOREIRA PACHECO Analista Judiciária SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 35661563

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-98.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KETILA VIVIANE DIAS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Certidão do Trânsito em Julgado Certifico que 

a sentença proferida nos autos transitou em julgado. JUÍNA, 14 de 

fevereiro de 2020 ERICA MOREIRA PACHECO Analista Judiciária SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 35661563

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001611-83.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SALU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT17815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001611-83.2018.8.11.0025 REQUERENTE: MARCOS SALU REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. VISTOS. Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme se dessume da 

análise dos documentos carreados aos autos, a parte devedora quitou 

débito exequendo e a credora postulou pelo levantamento dos valores 

depositados em Juízo. Por tais razões, em face do adimplemento do 

executado, a extinção do feito é medida impositiva. Ante o exposto e por 

tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Considerando que o 

deposito da condenação foi realizado de forma voluntária pelo devedor (Id 

nº 26316755), expeça-se alvará em favor do credor nos moldes 

requeridos na petição de ID. 28053051, independentemente do trânsito em 

julgado da presente decisão. Oportunamente, certifique-se o transito em 

julgado desta decisão, realizando a escrivania as anotações e baixa de 

estilo para arquivamento do feito, consoante dispõe o Provimento n. 

20/2007/CGJ-MT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001482-44.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1001482-44.2019.8.11.0025 

Exequente: Oswaldo Lopes de Souza Executado: Estado de Mato Grosso 

VISTOS. Conforme se infere dos autos, o executado não se opôs à 

execução, no entanto, pugnou pela intimação do exequente para que 

informe se deseja abrir mão do valor que excede o limite da RPV (Lei 

Estadual n. 10.656/2017) ou se prefere que a execução siga o rito dos 

precatórios. Defiro o pedido em questão, intime-se o credor para 

manifestar sobre os termos da petição de ID. 24918799, no prazo de 10 

dias. Após, e porque recentemente foi divulgada a decisão presidencial 

exarada na Consulta n. 23/2016 (CIA n. 0056041-48.2016) anunciando a 

proximidade da instalação do módulo de cálculos desenvolvido pela 

Divisão de Precatórios do TJMT, para inserção no sistema SRP 2.0, 

eliminando a necessidade de remessa dos autos ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para elaboração 

de cálculos de RPVs e precatórios, determino o sobrestamento do feito até 

a implantação do sistema na Comarca. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001483-29.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1001483-29.2019.8.11.0025 

Exequente: Oswaldo Lopes de Souza Executado: Estado de Mato Grosso 

VISTOS, Conforme se infere dos autos, o executado não se opôs à 

execução, no entanto, pugnou pela intimação do exequente para que 

informe se deseja abrir mão do valor que excede o limite da RPV (Lei 

Estadual n. 10.656/2017) ou se prefere que a execução siga o rito dos 

precatórios. Defiro o pedido em questão, intime-se o credor para 

manifestar sobre os termos da petição de ID. 24917743, no prazo de 10 

dias. Após, e porque recentemente foi divulgada a decisão presidencial 

exarada na Consulta n. 23/2016 (CIA n. 0056041-48.2016) anunciando a 

proximidade da instalação do módulo de cálculos desenvolvido pela 

Divisão de Precatórios do TJMT, para inserção no sistema SRP 2.0, 

eliminando a necessidade de remessa dos autos ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para elaboração 

de cálculos de RPVs e precatórios, determino o sobrestamento do feito até 

a implantação do sistema na Comarca. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010202-17.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) Executado, através do(a) advogado(a) ADAHILTON DE 

OLIVEIRA PINHO, acerca do inteiro teor da decisão id. 29210453, bem 

como fica advertido que o prazo para interpor recurso contra a sentença 

iniciará a partir da intimação desta decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001148-10.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE POSSAMAI FLECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE MARAIA OAB - MT26672/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) requerente, através do(a) advogado, para querendo, 

manifestar-se acerca de eventual cumprimento de sentença, prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000770-88.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) exequente, através do(a) advogado, para manifestar-se 

acerca da petição do executado id. 29232340 e ss, prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000831-80.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LUIS RIGODANZO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHIOGENES MORETTI NUNES (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para 

manifestação, no prazo de 05 dias, ante a diligência negativa do Sr. Oficial 

de Justiça id. 27991615.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-50.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WISNER ANTONIO SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) credor(a), através do(a) advogado(a), para vista dos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010276-37.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR ANTONIO NEGRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT5389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES ALVES NETO (EXECUTADO)

MARIA ESTEFANEA SARAIVA NETO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MARIA ESTEFANEA SARAIVA NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANA BEIRA DE CAMARGO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), ante o resultado 

negativo das pesquisas (id. 27061300 e ss) para que requeira o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000304-65.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CLAUDIA BANG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO(A))

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1000304-65.2016.8.11.0025 

Exequente: Fabiana Claudia Bang Executado: Carrasco & Silva Ltda- ME V 

I S T O S, Como é de conhecimento notório, a empresa executada teve 

suas atividades suspensas definitivamente, com lacração dos 

estabelecimentos em que funcionava, por força de decisão judicial 

proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 3458-16.2013.8.11.0025 

(Código: 95204), que, ademais, decretou a desconsideração da 

personalidade jurídica da executada, responsabilizando o patrimônio de 

seus sócios pelos danos à coletividade reconhecidos na ACP, sendo, 

ainda, tornados indisponíveis os bens e direitos encontrados em nome da 

empresa e dos sócios, e essa decisão impacta de forma evidente a 

liquidação dos débitos individualmente executados por consumidores 

ludibriados pela ré. Sendo assim, e porque o art. 53, § 4º da Lei n. 

9.099/95, consagrando a natureza simplificada e célere do procedimento 

sumaríssimo não tolera o processamento de execuções contra devedores 

insolventes ou de paradeiro desconhecido, deverá a exequente apontar 

endereço, localização e situação de desembaraço dos bens porventura 

indicados à constrição, no prazo de 15 dias, pena de extinção da 

execução, nos termos do art. 53, § 4º da Lei reguladora dos JECs. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010309-27.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS NORBERTO CAETANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRUISER LINHAS AEREAS LTDA. - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 8010309-27.2016.8.11.0025 

Exequente: Marcos Norberto Caetano Executado: Cruiser Linhas Aéreas 

Ltda - EPP VISTOS, Manifesta-se o exequente requerendo registro da 

executada Cruiser Linhas Aéreas Ltda - EPP no Cadastro Nacional de 

Indisponibilidade de Bens (CNIB), porque teriam sido infrutíferas as buscas 

para encontrar bens penhoráveis, por meio dos sistemas públicos de 

consulta Bacen, Infojud e ANAC. O Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de recursos repetitivos (RESP 1.377.506/SP), firmou entendimento no 

sentido de que as disposições do art. 185-A do CTN dependerão do 

preenchimento dos seguintes requisitos: (i) citação do executado; (ii) 

inexistência de pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no 

prazo legal; (iii) não forem encontrados bens penhoráveis, por meio dos 

sistemas Bacenjud e Ranajud. Nesse mesmo sentido, é a orientação da 

Súmula 560 do STJ: “A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, 

na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências 

na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando 

infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição 

de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao DENATRAN 

ou DETRAN”. No caso sub examine, constata-se que a execução tramita 

há anos e não houve pagamento da dívida nem nomeação de bens à 

penhora, o exequente não obteve sucesso na tentativa de bloqueio de 

ativos financeiros pelo sistema Bacenjud ou na localização e constrição 

de veículos por meio do sistema Renajud e também restou inexitosa a 

consulta no sistema Infojud e na ANAC, demonstrando que, na hipótese, 

foram exauridas pelo credor as diligências para localização de bens 

passíveis de penhora em nome das demandadas. Isto posto, defiro o 

pedido formulado pelo exequente e com fulcro no art. 185-A, do CTN 

decreto a indisponibilidade dos bens da executada Cruiser Linhas Aéreas 

Ltda - EPP, promovam-se as comunicações e registros necessários junto 

à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, observando-se os ditames 

do Provimento n. 37/2016-CGJ-MT e Provimento n. 39/2014-CNJ. Empós, 

dê-se vista dos autos ao exequente para impulsionamento do feito. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000178-78.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS DE SOUZA FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA DE OLIVEIRA EPP (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para requerer o 

que entender de direito, prazo de 5 dias, ante a não localização da 

executada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-62.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JD BARCELO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000774-62.2017.8.11.0025 REQUERENTE: LUIZ CARLOS GATTO 

REQUERIDO: JD BARCELO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME PROJETO 
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DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, 

§ 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de cumprimento de sentença manejado por 

Luiz Carlos Gatto em face de JD Barcelo Comercio de Madeiras LTDA - 

ME, no qual deixou o credor de promover os atos e diligências que lhe 

competiam quando devidamente intimado para tanto, configurando, deste 

modo, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. Relatados, 

DECIDO. É cediço que no procedimento sumaríssimo implantado pela Lei n. 

9.099/95, cabe ao titular do direito perseguido nos autos estar 

permanentemente atento no sentido de atender ao desenvolvimento do 

processo para a obtenção rápida e eficaz da tutela jurisdicional. Na 

hipótese versanda, deixou o exequente dar impulso ao processo, o que 

implica dizer que sua omissão, neste caso, é tratada como desinteresse 

que é sancionado pelo juízo com a extinção do feito. Diante do exposto, 

havendo abandono da causa por negligência da parte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código 

de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo. P. I. C. Às providências. Juína-MT, 19 de 

dezembro de 2019. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína-MT, 19 de dezembro de 2019. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020009-61.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA TEODORO XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8020009-61.2015.8.11.0025. EXEQUENTE: NILZA TEODORO XAVIER 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA PROJETO DE SENTENÇA V I S T O 

S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. 

Diretamente ao ponto, conforme se dessume da análise dos documentos 

carreados aos autos, à parte devedora quitou débito exequendo e a 

credora postulou pelo levantamento dos valores depositados em Juízo. Por 

tais razões, em face do adimplemento do executado, a extinção do feito é 

medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o 

que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Considerando que o deposito da condenação foi realizado 

de forma voluntária pelo devedor Id nº 25490808, expeça-se alvará em 

favor do credor nos moldes requeridos na petição de ID. 27343762, 

conforme poderes para receber e dar quitação conferidos pelo credor ao 

seu advogado na procuração de Id. 27343780, independentemente do 

trânsito em julgado da presente decisão. Oportunamente, certifique-se o 

trânsito em julgado desta decisão, realizando a escrivania as anotações e 

baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante dispõe o Provimento 

n. 20/2007/CGJ-MT. P.I.C. Juína-MT, 19 de dezembro de 2019. Haline 

Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 

9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 19 de dezembro de 2019. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000144-40.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PROVINCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - PREVI JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAIMUNDO ESTEVES OAB - MT0007255A (ADVOGADO(A))

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT10350/O 

(ADVOGADO(A))

RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS OAB - MT25690/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) Autor(a), através do(a) advogado(a), para vista dos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010168-08.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACY RODRIGUES PARREIRA (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para indicar o 

endereço do bem penhorado via sistema Renajud (id. 27459472), a fim de 

viabilizar o cumprimento da r. decisão, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-11.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELLA GONCALVES PAIXAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA RAQUEL AREDES RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA GABRIELLY GOMES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT24863/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000553-11.2019.8.11.0025 REQUERENTE: DANYELLA GONCALVES 

PAIXAO REQUERIDO: BRUNA RAQUEL AREDES RODRIGUES PROJETO DE 

SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 

3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de cumprimento de sentença, na qual aportou 

em petição Id 28247064 anunciando a celebração de transação amigável, 

por meio da qual foram acordadas e cumpridas todas as obrigações 

impostas pelo título exequendo, tanto de fazer, quanto de indenizar. 

Realizada a transação e já assinalado pelas partes o cumprimento integral 

da obrigação, outro caminho não há senão homologar a composição e 

extinguir o procedimento executório, porque alcançado o seu objetivo. Já 

tendo decorrido o prazo estipulado no acordo para pagamento das 

prestações fixadas a titulo de ressarcimento, intime-se o credora/ofendida 

para se manifestar quanto a satisfação do débito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de sua inércia ser interpretada como concordância e, 

consequentemente, ser promovida a extinção do presente processo. 

Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo supra, bem como a desistência 

do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo com 

resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC e consigno que 

por se tratar de responsabilidade solidária o feito está quitado para a 

empresa do polo passivo da ação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, com fulcro aos artigos 54 e 55 da lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Juína-MT, 5 de fevereiro 

de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína-MT, 5 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002569-35.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IORRANA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 308 de 547



CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1002569-35.2019.8.11.0025 REQUERENTE: IORRANA RODRIGUES 

PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamante, mesmo devidamente intimada para a 

audiência de conciliação designada, deixou de comparecer ao ato. É certo 

que essa atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito. Se a parte autora deixa de comparecer a qualquer audiência do 

processo, extingue-se o processo sem julgamento do mérito, conforme o 

artigo 51, I, da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo." Por tais razões, a medida cabível 

ao caso em testilha é a extinção dos autos sem a resolução do mérito. 

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, na esteira do 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de custas e 

taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. 

Às providências. Juína-MT, 6 de fevereiro de 2020. Haline Turino Juíza 

Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 6 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000888-64.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MOREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para 

manifestar-se acerca da petição juntada pela parte devedora id. 29233484 

e ss, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-09.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE FRANCIELLI CASCALES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1002228-09.2019.8.11.0025 REQUERENTE: LAIANE FRANCIELLI 

CASCALES BORGES REQUERIDO: OI BRASILTELECOM PROJETO DE 

SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 

3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de cumprimento de sentença, na qual aportou 

em petição Id 28438971 anunciando a celebração de transação amigável, 

por meio da qual foram acordadas e cumpridas todas as obrigações 

impostas pelo título exequendo, tanto de fazer, quanto de indenizar. 

Realizada a transação e já assinalado pelas partes o cumprimento integral 

da obrigação, outro caminho não há senão homologar a composição e 

extinguir o procedimento executório, porque alcançado o seu objetivo. Já 

tendo decorrido o prazo estipulado no acordo para pagamento das 

prestações fixadas a titulo de ressarcimento, intime-se o credora/ofendida 

para se manifestar quanto a satisfação do débito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de sua inércia ser interpretada como concordância e, 

consequentemente, ser promovida a extinção do presente processo. 

Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo supra, bem como a desistência 

do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo com 

resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC e consigno que 

por se tratar de responsabilidade solidária o feito está quitado para a 

empresa do polo passivo da ação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, com fulcro aos artigos 54 e 55 da lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Juína-MT, 30 de janeiro de 

2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na 

forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 30 de 

janeiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002114-70.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1002114-70.2019.8.11.0025 REQUERENTE: GEANE SOUSA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que a parte reclamante, mesmo devidamente intimada para a 

audiência de conciliação designada, deixou de comparecer ao ato. É certo 

que essa atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito. Se a parte autora deixa de comparecer a qualquer audiência do 

processo, extingue-se o processo sem julgamento do mérito, conforme o 

artigo 51, I, da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo." Por tais razões, a medida cabível 

ao caso em testilha é a extinção dos autos sem a resolução do mérito. 

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, na esteira do 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de custas e 

taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. 

Às providências. Juína-MT, 31 de janeiro de 2020. Haline Turino Juíza 

Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 31 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002360-66.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA ANA DE SA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT14867/O (ADVOGADO(A))

ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA OAB - MT18619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1002360-66.2019.8.11.0025 REQUERENTE: CICERA ANA DE SA 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 

3º, da Lei 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante, mesmo devidamente intimada para a audiência de conciliação 

designada, deixou de comparecer ao ato. É certo que essa atitude 

demonstra o total descaso da parte reclamante com o feito. Se a parte 

autora deixa de comparecer a qualquer audiência do processo, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito, conforme o artigo 51, I, 
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da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo." Por tais razões, a medida cabível 

ao caso em testilha é a extinção dos autos sem a resolução do mérito. 

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, na esteira do 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de custas e 

taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. 

Às providências. Juína-MT, 31 de janeiro de 2020. Haline Turino Juíza 

Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 31 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002115-55.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1002115-55.2019.8.11.0025 REQUERENTE: GEANE SOUSA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamante, mesmo 

devidamente intimada para a audiência de conciliação designada, deixou 

de comparecer ao ato. É certo que essa atitude demonstra o total descaso 

da parte reclamante com o feito. Se a parte autora deixa de comparecer a 

qualquer audiência do processo, extingue-se o processo sem julgamento 

do mérito, conforme o artigo 51, I, da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I – quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo." Por 

tais razões, a medida cabível ao caso em testilha é a extinção dos autos 

sem a resolução do mérito. Ante ao exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO sem resolução 

do mérito, na esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao 

pagamento de custas e taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da 

Lei 9099/95. Transitada em julgado, arquive-se o feito com as baixas e 

anotações de estilo. P. I. C. Às providências. Juína-MT, 31 de janeiro de 

2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na 

forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 31 de 

janeiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002528-68.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1002528-68.2019.8.11.0025 REQUERENTE: GEANE SOUSA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA V I S T O 

S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de ação de indenização proposta por Geane Souza da Silva em 

face de Telefônica Brasil S.A. Consoante teor da petição id nº 28342618, 

a requerente manifesta expressamente desistindo da ação, justificando 

não ter mais interesse no feito, e como via de consequência requer a 

extinção da demanda. Havendo desistência expressa da parte autora a 

extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 

Às providências. Juína-MT, 31 de janeiro de 2020. Haline Turino Juíza 

Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 31 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002527-83.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1002527-83.2019.8.11.0025 REQUERENTE: GEANE SOUSA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de ação de indenização proposta por Geane Souza da Silva em 

face de Banco Bradesco. Consoante teor da petição id nº 28342612, a 

requerente manifesta expressamente desistindo da ação, justificando não 

ter mais interesse no feito, e como via de consequência requer a extinção 

da demanda. Havendo desistência expressa da parte autora a extinção do 

processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 

Às providências. Juína-MT, 31 de janeiro de 2020. Haline Turino Juíza 

Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 31 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002239-38.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA GONCALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1002239-38.2019.8.11.0025 REQUERENTE: JESSICA GONCALVES 

TEIXEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação de indenização proposta por Jessica 

Gonçalves Teixeira em face de Telefônica Brasil S.A. Consoante teor da 

petição id nº 27042519, a requerente manifesta expressamente desistindo 

da ação, justificando não ter mais interesse no feito, e como via de 

consequência requer a extinção da demanda. Havendo desistência 

expressa da parte autora a extinção do processo sem julgamento do 

mérito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se os autos com 

as baixas e cautelas de estilo. Às providências. Juína-MT, 31 de janeiro de 
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2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na 

forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 31 de 

janeiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-71.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JERICO MOREIRA SILVA 42016630191 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL MENEZES MACHADO OAB - MT26002/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000937-71.2019.8.11.0025 REQUERENTE: JERICO MOREIRA SILVA 

42016630191 REQUERIDO: AZUL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - 

ME PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que a parte reclamante, mesmo devidamente intimada para a audiência de 

conciliação designada, deixou de comparecer ao ato. É certo que essa 

atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o feito. Se a 

parte autora deixa de comparecer a qualquer audiência do processo, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito, conforme o artigo 51, I, 

da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo." Por tais razões, a medida cabível 

ao caso em testilha é a extinção dos autos sem a resolução do mérito. 

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, na esteira do 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de custas e 

taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. 

Às providências. Juína-MT, 31 de janeiro de 2020. Haline Turino Juíza 

Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 31 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000206-75.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA APARECIDA DA SILVA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA OAB - MT21403-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000206-75.2019.8.11.0025 EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. EXEQUENTE: DEBORA APARECIDA DA SILVA 

MACHADO PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de cumprimento de 

sentença, na qual aportou em petição Id 28535061 anunciando a 

celebração de transação amigável, por meio da qual foram acordadas e 

cumpridas todas as obrigações impostas pelo título exequendo, tanto de 

fazer, quanto de indenizar. Realizada a transação e já assinalado pelas 

partes o cumprimento integral da obrigação, outro caminho não há senão 

homologar a composição e extinguir o procedimento executório, porque 

alcançado o seu objetivo. Já tendo decorrido o prazo estipulado no acordo 

para pagamento das prestações fixadas a titulo de ressarcimento, 

intime-se o credora/ofendida para se manifestar quanto a satisfação do 

débito, no prazo de 05 dias, sob pena de sua inércia ser interpretada 

como concordância e, consequentemente, ser promovida a extinção do 

presente processo. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo supra, bem 

como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o 

processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC e 

consigno que por se tratar de responsabilidade solidária o feito está 

quitado para a empresa do polo passivo da ação. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios, com fulcro aos artigos 54 e 55 da lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Juína-MT, 30 de janeiro de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína-MT, 30 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000004-64.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINE BARBOSA OAB - MT26671/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVA RIOS OAB - 041.034.581-43 (REPRESENTANTE)

ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT26936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

VILTON JOSE DE FREITAS OAB - 055.150.361-07 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1000004-64.2020.8.11.0025 

Requerente: Rodrigo Silva Rios Requerido: Vilton José de Freitas VISTOS, 

Intime-se o autor para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, a fim de 

esclarecer por qual rito pretende o processamento da presente ação, ao 

passo que a intitulou de ação monitória mas a fundamentação e pedidos 

dizem respeito a ação de cobrança. Na hipótese do autor optar pelo rito 

ordinário, designe-se audiência de conciliação. Caso contrário, torne-me 

concluso para novas deliberações. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-26.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN RISSATO DE CARVALHO PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000207-26.2020.8.11.0025 

Requerente: Gean Rissato de Carvalho Peres Requerido: Multimarcas 

Administradora de Consórcios Ltda – Multimarcas Consórcios VISTOS, 

Intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de 

acostar aos autos instrumento de procuração, sob pena de indeferimento 

da inicial. Empós, tornem-me conclusos na pasta de 'minutar decisão 

urgente'. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002758-13.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA TEREZINHA SCATOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ OAB - MT24156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o(a) Requerente através do(a) 

Advogado(a), acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

03/04/2020 às 13:50. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-40.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE SANTANA FLORES (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000219-40.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:JOSUE 

SANTANA FLORES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CICERO 

ALLYSSON BARBOSA SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/04/2020 Hora: 14:10 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 17 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-72.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELI BORGES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a Certidão de Crédito fora expedida em conformidade com a 

r. sentença, e se encontra em pasta própria na Secretaria do Juizado 

Especial Cível, aguardando retirada. Certifico ainda o cumprimento integral 

da sentença, razão pela qual, remeto o presente feito ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001669-52.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA JUINA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL GENESIO DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1001669-52.2019.8.11.0025 

Reclamante: Agropecuária Juína Ltda - ME Reclamado: Miguel Genésio dos 

Santos - ME V I S T O S, Cuida-se de ação de cobrança interposta por 

Agropecuária Juína Ltda-ME em face de Miguel Genésio dos Santos – ME, 

pretendendo constituir em título executivo cheques prescritos emitidos em 

03/09/2014 e 05/03/2015, respectivamente, que perfazem o valor 

atualizado de R$ 31.363.24. O processo se acha apto a ser decidido, pois 

a matéria afeta aos autos não reclama maior dilação probatória, sendo, 

portanto, imperativo legal o julgamento antecipado da lide, que antes de 

tudo, é um dever do juiz, sempre que presentes as condições para sua 

realização, e observada a garantia do exercício do contraditório 

substancial às partes. Como é cediço a regra geral é que o prazo para o 

requerido apresentar resposta à inicial se dá até a audiência de instrução 

de julgamento de acordo com o Enunciado nº 10 do FONAJE. Entretanto, 

no caso em tela, revela-se desnecessária a designação de audiência 

instrutória, porque os autos versam sobre cobrança de cheques impagos 

e que não restaram impugnados pelo demandado. Dito isso, voltando os 

olhos sobre a lide, denota-se que apesar de devidamente citado e intimado 

o reclamado não compareceu à audiência de conciliação designada, razão 

porque decreto sua revelia, com fulcro no artigo 20 da Lei n° 9.099/95. 

Prosseguindo, conforme prescreve o art. 33 da Lei nº 7357/85, conhecida 

como Lei do Cheque, o título deve ser apresentado para pagamento no 

prazo de 30 dias, caso emitido na praça em que deve ser pago, e de 60 

(sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior, 

contados da data da emissão. Após o prazo decadencial para o 

pagamento, iniciar-se-á o prazo prescricional de seis meses para 

cobrança do valor do título por meio de ação de execução, para então 

começar a ser contado o prazo prescricional de 2 anos para propositura 

da "ação de enriquecimento", ou de "locupletamento" como ficou 

conhecida, prevista no artigo 61, da mesma legislação. Tem-se, pois, que 

a pretensão de cobrança, via ação de conhecimento ou monitória de 

cheques prescritos, emitidos sob a vigência do CC/2002, está sujeita à 

prescrição quinquenal estabelecida no art.206, §5º, I do Código Civil. 

Sobre o tema, trago a lume o aresto do Recurso Repetitivo, Tema 628 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA 

EM CHEQUE PRESCRITO.PRAZO QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 206, § 5º, INCISO I, DO 

CÓDIGO CIVIL. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "O 

prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque 

sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de 

emissão estampada na cártula". 2. Recurso especial provido.(REsp 

1101412/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 11/12/2013, DJe 03/02/2014) Na hipótese dos autos, contando 

a partir do dia seguinte ao da emissão estampada na cártula de ID. 

24349318, qual seja, 03/09/2014, o prazo prescricional para ajuizamento 

da ação de cobrança findou em 03/09/2019. Assim, considerando que a 

presente ação foi proposta tão somente em 26/09/2019, deve ser 

reconhecida a prescrição do direito do autor referente ao cheque no valor 

de R$ 4.900,00. Portanto, DECLARO PRESCRITA a pretensão do Autor 

atinente ao cheque de ID. 24349318. Noutro passo, restando 

incontroverso o fato alegado na inicial referente a cártula de ID. 24349335, 

já que não foi contestado e não existem provas ou indícios processuais 

que desautorizem a aplicação dos consectários lógicos da ausência de 

defesa. Com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, para condenar o requerido ao 

pagamento da importância de R$ 11.720,00 ao autor, sobre qual deverão 

incidir juros de mora de 1% e correção monetária desde o momento do 

vencimento da obrigação, visto se tratar de mora ex re. Deixo de condenar 

o requerido no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. P.I.C. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-62.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CARLOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000224-62.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:DANIEL CARLOS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CICERO ALLYSSON 

BARBOSA SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-93.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA GOMES DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a Certidão de Crédito fora expedida em conformidade com a 

r. sentença, e se encontra em pasta própria na Secretaria do Juizado 

Especial Cível, aguardando retirada. Certifico ainda o cumprimento integral 

da sentença, razão pela qual, remeto o presente feito ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000673-59.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILSON PEREIRA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de INTIMAR a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para se manifestar sobre a certidão ID. 27873223, prazo 

de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010285-96.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TAPEJUR TAPECARIA JUINA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKIS GEANS ALMEIDA MACEDO (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado,para requerer o que entender de direito, prazo de 5 dias, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte apelada, na pessoa de seu 

advogado, para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-32.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO BANDEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000226-32.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:LUCIANO 

BANDEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CICERO ALLYSSON 

BARBOSA SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-80.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SCHADLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000691-80.2016.8.11.0025 AUTOR: 

ANA SCHADLER RÉU: MUNICIPIO DE JUINA Vistos etc... Considerando a 

decisão proferida nos autos do conflito negativo de competência, 

DETERMINO a intimação da parte autora para manifestar nos autos, no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juina, 

26 de junho de 2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-17.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO BANDEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000227-17.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:LUCIANO 

BANDEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CICERO ALLYSSON 

BARBOSA SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001580-97.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA DE LIMA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1001580-97.2017.8.11.0025. REQUERENTE: LAUDICEIA DE LIMA 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, Cuida-se de 

ação ordinária ajuizada por Laudiceia de Lima Ferreira em face de 

Telefônica Brasil S.A., objetivando a declaração de inexistência de relação 

jurídica debitória com a ré, cumulada com pedido de indenização por danos 

morais em face da alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a 

bancos de dados de inadimplência, porque, em resumo, não possuiria 

débito nenhum com a empresa de telefonia, negando a celebração de 

qualquer contrato nesse sentido. Em sua defesa, a prestadora de 

serviços de telefonia assinala ter agido no exercício regular de direito em 

face da regularidade na contratação, anexando à peça ‘prints’ das telas 

do seu sistema interno referente a linha telefônica habilitada em nome da 

autora em 29.06.2015 e tela de relatório dos pagamentos efetuados, 

insistindo na tese da existência do negócio jurídico que deu ensejo à 

negativação. Diante deste panorama e considerando entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única/TJMT de que as telas sistêmicas e 

faturas apresentadas pela ré são documentos unilaterais que, por si só, 

não permitem concluir automaticamente que o consumidor tenha 

efetivamente contratado e utilizado os serviços de telefonia, entendo 

necessária a dilação probatória, para apurar sobre a existência de 

contrato, as circunstâncias de pactuação, e os seus efeitos, inclusive 

quanto a eventual constatação de litigiosidade de massa impulsionada por 

captação de clientela, para evitar futuras alegações de nulidade 
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procedimental ou cerceamento de defesa, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 30 de novembro de 2018, às 14h:15min., 

facultando às partes apresentarem testemunhas e provas documentais 

novas, alertando que na dicção legal, a audiência demarcará o 

encerramento da fase probatória e a prolação do édito sentencial. 

Intimem-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-80.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SCHADLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1000691-80.2016.8.11.0025 

Requerente: Ana Schadler Requerido: Município de Juína/MT VISTOS, 

Cuida-se de ação de cobrança de diferenças salariais movida por Ana 

Shadler em face do Município de Juína, remetida a este juízo em razão da 

competência absoluta para processamento do feito. De saída, registro que 

o trâmite processual deverá ser adequado ao rito especial previsto na Lei 

n. 12.153/2009, razão porque designo audiência de conciliação, instrução 

e julgamento para o dia 22/04/2020, às 14h30min., devendo serem 

intimadas as partes para comparecimento ao ato. Advirto a parte ré que 

deverá apresentar contestação até a instalação da audiência supra, com 

toda documentação de que disponha para o esclarecimento da causa 

(artigo 9º da Lei nº 12.153/09). Saliente-se, que a audiência, una nos 

termos da lei, contemplará toda instrução probatória apontada como 

necessária pelas partes, fazendo constar no mandado que o ente público 

não gozará de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (art. 7º da Lei n. 12.153/09). Não obtida a conciliação, deverá 

o réu, por intermédio de advogado, oferecer resposta escrita ou oral 

acompanhada de documentos e rol de, no máximo, 3 (três) testemunhas, 

as quais deverão ser apresentadas pela parte que as tenha arrolado se 

não pleiteada a intimação (art. 34, caput, da Lei 9.099/95). Caso a parte 

pretenda a intimação das testemunhas, o pedido deverá ser formulado no 

mínimo cinco dias antes da audiência, de acordo com o que preceitua o 

art. 34, § 1°, da Lei 9.099/95. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001516-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALMEIDA CAIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1001516-87.2017.8.11.0025 

Exequente: Bruno Almeida Caires Executada: Oi S/A VISTOS. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de 

indenização por danos morais, que se encontra em fase de cumprimento 

de sentença e que tem como parte demandada a operadora de telefonia 

OI, sabidamente em recuperação judicial. Apresentado pedido de 

cumprimento da sentença, sobreveio impugnação da executada, 

assinalando a existência de excesso de execução, porque atualizada a 

dívida até maio de 2019, mesmo se tratando de crédito concursal, sujeito 

ao regime da recuperação judicial e que, portanto, a seu sentir, deveria ter 

incidência dos consectários da mora somente até a data de início do 

procedimento de reabilitação empresarial, ou seja, junho de 2016. 

Diretamente ao ponto, a solução da quaestio se-me parece de fácil 

compreensão, porque como já se sedimentou na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, os créditos que decorrem de 

responsabilidade civil, se oriundos de fato anterior ao pedido de 

recuperação judicial, pouco importa quando quantificados ou declarados 

em juízo, estão sujeitos ao regime concursal da RJ, como se vê abaixo: 

"Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de 

fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua 

habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade 

devedora."(REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, DJe 16/05/2016). Portanto, como o alegado fato gerador 

do direito à indenização remonta a março do ano de 2013, isto é, mais de 3 

anos antes do deferimento da recuperação judicial, evidente que o crédito 

dele decorrente se amolda ao conceito de crédito concursal, e, portanto, 

deve se sujeitar ao plano aprovado na assembleia de credores, como 

anunciado nacionalmente e exarado na decisão prolatada nos autos do 

processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Sendo assim, assiste razão à executada 

ao assinalar que os cálculos de liquidação apresentados pela credora 

estão errados, na medida em que, sem sombra de dúvidas, foram 

atualizados até o momento de sua confecção, sem atentar ao fato de que 

a executada se cuida de empresa sujeita ao regime da Lei n. 11.101/2005. 

Por conseguinte, acolho a impugnação aos cálculos apresentada pela 

executada e fixo-os no montante de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos 

reais), reconhecendo o excesso de execução aventado na manifestação 

defensiva. Lado outro, porque a execução de título judicial no 

procedimento sumaríssimo, como no processo de conhecimento, não se 

sujeita a incidência de honorários sucumbenciais e sendo fato indiscutível 

que em Assembleia Geral de Credores realizada em 19/12/2017, foram 

definidos os trâmites a serem adotados para excussão de créditos 

concursais (fato gerador constituído antes de 20/06/2016) e 

extraconcursais (fato gerador constituído após de 20/06/2016), nos 

processos que as empresas do Grupo OI/TELEMAR figuram como parte, e 

estando o crédito em comento sujeito ao regime concorrencial, determino a 

expedição de certidão de crédito em favor do exequente, no montante 

acima fixado, devendo o credor habilitar seu crédito nos autos da 

recuperação judicial para pagamento na forma do Plano de Recuperação 

Judicial. Cumprida a determinação anterior, por ser impossível o 

prosseguimento desta ação perante este juizado, com fulcro no artigo 51, 

II da Lei 9099/95, JULGO EXTINTO, os presentes autos sem julgamento do 

mérito. Após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os presentes 

autos Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 014/2020-CA     A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA 

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, MMª. JUÍZA 

DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’ 

OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;   

Considerando que o Servidor Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor 

Judiciário Substituto da Secretaria da 3ª Vara estará usufruindo 20 (vinte) 

dias de férias;     R E S O L VE :       DESIGNAR o servidor LINDOMAR 

RODRIGUES VIEIRA, Auxiliar Judiciário, matrícula 8709, para exercer a 

função de GESTOR JUDICIÁRIO SUBSTITUTO da Secretaria da 3ª Vara 

desta Comarca, no período de 3/3/2020 a 22/3/2020. Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça. Mirassol D’ Oeste, 1 7 de fevereiro de 

2020.     Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima Juíza de 

Direito Diretora do Foro        table

 PORTARIA Nº. 014/2020-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA 

CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, MMª. JUÍZA DE DIREITO DIRETORA 

DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que o Servidor Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor 

Judiciário Substituto da Secretaria da 3ª Vara estará usufruindo 20 (vinte) 

dias de férias;

 R E S O L VE :
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 DESIGNAR o servidor LINDOMAR RODRIGUES VIEIRA, Auxiliar Judiciário, 

matrícula 8709, para exercer a função de GESTOR JUDICIÁRIO 

SUBSTITUTO da Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, no período de 

3/3/2020 a 22/3/2020.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 1 7 de fevereiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001640-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT20246/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS CÁCERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001640-78.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: NATALINO MARTINS DA SILVA REQUERIDO: INSS 

CÁCERES Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com 

Pedido de Tutela Antecipada” proposta por Natalino Martins da Silva contra 

o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, sob o fundamento de não possuir mais condições 

de trabalhar, necessitando assim, de percepção de auxílio doença em 

sede de antecipação da tutela convertendo, se for o caso, para 

aposentadoria por invalidez. Com a inicial foram juntados os documentos 

de id nº 16095997/16096015. A inicial foi recebida em id nº 16114185, 

sendo determinada citação da demandada, com o indeferimento do pedido 

de tutela, além de ser determinada a realização de perícia. Devidamente 

citada, a demandada apresentou contestação em id nº 18416570. 

Impugnação à contestação inserida no id nº 19088508. Laudo pericial 

aportado em id nº 20928139. A parte autora apresentou manifestação em 

id nº 21480910, ao passo que a demandada, mesmo intimada, quedou-se 

silente, consoante certificado em id nº 21598027. Em decisão de id nº 

21839226 o feito fora convertido em diligência, sendo designada audiência 

de instrução e julgamento. Na solenidade foram inquiridas testemunhas do 

autor, sendo declarada encerrada a instrução processual com concessão 

de prazo apresentação das derradeiras alegações, oportunidade em que 

a demandada se quedou ausente ao ato (id nº 22938716). Parte autora 

apresentou seus memoriais em id nº 24038122, enquanto a demandada 

deixou transcorrer o prazo in albis, consoante certificado em id nº 

28165059. Após, vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Com efeito, o cerne da questão encartada 

consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento 

satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício 

postulado, o qual encontra fundamento na Lei 8.213/91, legislação esta 

que tem como finalidade mostrar o procedimento e os princípios 

norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, garantindo as 

pessoas, meios para sua manutenção em razão de incapacidade entre 

outras situações previstas no ordenamento legal. A Constituição Federal 

de 1988 em seu artigo 201, também assegura a cobertura dos eventos de 

doença pelo órgão da Previdência Social. Neste cenário, as regras gerais 

sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. 

A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 

avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por incapacidade devido ao 

segurado do INSS que estiver impedido de trabalhar por doença ou 

acidente, ou por prescrição médica, por mais de 15 (quinze) dias, que o 

torne incapaz temporariamente para o trabalho, conforme disposto no 

artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Para a concessão de auxílio-doença, mister o atendimento a alguns 

requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento 

da carência de 12 contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a 

subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 

COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do 

benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência 

de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade 

que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. 2. 

Requisitos preenchidos. TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : 

APELREEX 78533320134049999 SC 0007853-33.2013.404.9999, Orgão 

Julgador QUINTA TURMA Publicação D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de 

Dezembro de 2015 Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ)” In casu, restou 

evidenciado que o demandante preenche os pressupostos para o 

deferimento do estabelecimento do auxílio-doença, consoante as provas 

amealhadas aos autos. Explico. Quanto à comprovação da condição de 

segurado especial, a parte autora acostou aos autos como início de prova 

material os documentos em id nº 16096006/16096015. Em sede de 

audiência de instrução foram inquiridas duas testemunhas para 

comprovação da qualidade de segurado especial, sendo que ambas 

confirmaram que a parte autora sempre se dedicou ao labor na lide rural 

em regime de economia familiar, não havendo se utilizado de maquinários, 

inexistindo empregados, além de sempre trabalhar na plantação e colheita 

de alimentos para própria subsistência, tendo que parar de trabalhar em 

razão de sua doença. Analisando detidamente o laudo pericial encartado 

em id nº 20928139, aferem-se as informações: “(...) Parcial (...) temporária 

(...) sugiro 24 meses (...) Apresenta atualmente quadro de miocardiopatia 

de caráter temporária e incapacidade parcial, conforme parâmetros 

apresentados nos autos e colhidos durante o ato pericial (...)”. Vale 

registrar que, em que pese a autora requerer a total procedência dos 

pedidos vertidos na exordial, considerando que o autor só se encontra 

incapaz temporariamente, podendo ser reabilitado profissionalmente, não 

merece guarida o pleito de aposentadoria por invalidez. Nesse diapasão, 

comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício de 

auxílio-doença, imperiosa se faz a parcial procedência dos pedidos 

exordiais, uma vez que o autor esta impossibilitado para o labor, fazendo 

jus à percepção do referido benefício ora pleiteado. No tocante ao pedido 

de conversão para aposentadoria por invalidez, com o olhar volvido ao 

disposto no art. 42 da Lei nº 8.213/91, é possível verificar a ausência do 

preenchimento dos requisitos, in verbis: “A aposentadoria por invalidez, 

uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Destarte, 

à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez (artigos 42 a 47, 

da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o 

cumprimento do período de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 

8.213/91), quando exigida; c) a prova médico-pericial da incapacidade total 

e permanente para o trabalho, insuscetível de recuperação ou de 

reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência; d) 

demonstração de que o segurado não era portador da alegada doença ao 

filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social. Assim, o pleito de 

conversão em voga não merece próspero, conforme entendimento 
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jurisprudencial já firmado, que colaciono a seguir: “PREVIDÊNCIA SOCIAL. 

AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR 

(A) RURAL. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. APELAÇÃO DO INSS. INCAPACIDADE. QUALIDADE DE 

SEGURADO (A). TERMO INICIAL. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO 

HABITUAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. BENEFÍCIO MANTIDO. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. I - Considerando que o valor da condenação ou 

proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da 

sentença, conforme art. 496, § 3º, I do CPC/2015, não é caso de remessa 

oficial. II - A aposentadoria por invalidez é cobertura previdenciária devida 

ao (à) segurado (a) incapaz total e permanentemente para o exercício de 

atividade, desde que cumprida a carência de 12 contribuições mensais, 

dispensável nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/91. O 

auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, 

que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida. III 

- Comprovado o exercício da atividade rural pelo período legalmente 

exigido. Incapacidade parcial e temporária que impede o trabalho habitual 

comprovada por laudo pericial. Auxílio-doença mantido. IV - Termo inicial 

do benefício mantido, pois comprovado o preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão do benefício desde o requerimento 

administrat ivo.  V -  Apelação improvida.  (TRF-3 -  Ap: 

00212589020184039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARISA SANTOS, Data de Julgamento: 21/11/2018, NONA TURMA, Data 

de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/12/2018)” “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. CONDIÇÃO 

DE SEGURADO ESPECIAL COMPROVADA. LAUDO PERICIAL 

CONCLUSIVO. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA. 

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 1. 

Sentença sujeita à remessa oficial, vez que de valor incerto a condenação 

imposta ao INSS. Remessa oficial, tida por interposta. 2. São requisitos 

para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de 

auxílio-doença: a qualidade de segurado da Previdência Social, com o 

preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições 

mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, III e art. 39, I, ambos 

da Lei 8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de 

atividade que garanta a subsistência (art. 42, § 1º e § 2º, da Lei 8.213/91), 

devendo essa incapacitação ser definitiva, para a aposentadoria por 

invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença. 3. A concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez para trabalhador rural, segurado 

especial, independe do cumprimento de carência, entretanto, quando os 

documentos não forem suficientes para a comprovação dos requisitos 

previstos em lei - prova material plena (art. 39, I c/c 55, § 3º, da Lei 

8.213/91), exige-se a comprovação do início de prova material da atividade 

rural com a corroboração dessa prova indiciária por prova testemunhal. 4. 

Na hipótese, a qualidade de segurada especial da parte autora restou 

devidamente comprovada mediante início razoável de prova material, 

conforme os documentos catalogados à inaugural, corroborados por 

prova testemunhal idônea e inequívoca, evidenciando-se o efetivo 

exercício de labor rural pela parte requerente. 5. Segundo o laudo pericial 

(fls. 68/72), a parte autora é portadora de visão monocular, apresentando 

incapacidade parcial e temporária para o trabalho desde 09/2014. Deste 

modo, mostra-se inviável a concessão da aposentadoria por invalidez 

devido a não comprovação da incapacidade laborativa total e permanente. 

Entretanto, afigura-se exequível a tentativa de reabilitação do requerente 

para desempenhar outras atividades compatíveis com a sua limitação. 6. 

Tendo a sentença fixado o termo inicial do benefício na data do 

deferimento da tutela antecipada e ante a ausência de recurso voluntário 

da parte autora neste ponto, deve prevalecer o termo inicial conforme o 

comando sentencial, consoante o disposto na Súmula 45 do STJ ("No 

reexame necessário, é defeso, ao tribunal, agravar a condenação imposta 

à Fazenda Pública"), sob pena de caracterização de indevida reformatio in 

pejus. Devem ser descontados eventuais importes recebidos, no mesmo 

período, a título de benefício inacumulável. 7. A correção monetária deve 

observar onovo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, no qual 

restou fixado o IPCA-E como índice de atualização monetária a ser 

aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 

Juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 8. Os 

honorários advocatícios devem ser fixados em 10% das prestações 

vencidas até a prolação da sentença de procedência, ou do acórdão que 

reforma o comando de improcedência da pretensão vestibular. 9. 

Apelação do INSS desprovida e remessa oficial, tida por interposta, 

parcialmente provida para que sejam observados os consectários legais. 

(TRF-1 - AC: 00295653320164019199 0029565-33.2016.4.01.9199, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de 

Julgamento: 06/12/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

23/01/2018 e-DJF1)” Ressalto que, embora o juiz não esteja adstrito ao 

laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou 

fatos provados nos autos, no caso em tela, não se vislumbra outros 

elementos que se sobreponham à conclusão técnica apresentada pelo 

expert do Juízo. Não há nos autos atestados, receituários, laudos, 

prontuários que possam corroborar com as afirmações de incapacidade 

permanente. Nesse sentido, vem decidindo a jurisprudência pátria: 

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. 

FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NÃO-OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. 

VINCULAÇÃO DO JUIZ (CPC, ARTS. 131 E 436). AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA A LABORAÇÃO. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não padece de nulidade a sentença que, 

embora contenha fundamentação sucinta, examine toda a matéria trazida 

aos autos de maneira clara e precisa. (Cf. STJ, RESP 412.951/SC, Quinta 

Turma, Ministra Laurita Vaz, DJ 31/03/2003; RESP 80.540/SC, Quinta 

Turma, Ministro Felix Fischer, DJ 31/03/2003; RESP 374.225/SC, Sexta 

Turma, Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 17/02/2003; TRF1, AC 

1998.01.00.002651-7/MG, Primeira Turma Suplementar, Juiz João Carlos 

Mayer Soares, DJ 15/05/2003.) 2. Há independência e liberdade do juiz na 

apreciação da prova desde que a desconsideração das conclusões 

obtidas em laudo pericial leve em conta a realidade dos autos, nos moldes 

dos arts. 131 e 436 do CPC. (Cf. STJ, AGA 451.297/MG, Terceira Turma, 

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 17/02/2003; RESP 97.148/MG, 

Terceira Turma, relator para o acórdão o Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito, DJ 08/09/1997; TRF1, AC 96.01.28082-0/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 09/10/2003.) 3. Não 

comprovado por laudo médico-pericial realizado em juízo o requisito legal 

da incapacidade total e definitiva, ou temporária, para o trabalho, nem 

havendo outros elementos de convicção a elidir a prova técnica 

produzida, é indevida a concessão de aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. (Cf. STJ, RESP 98.697/PR, Sexta Turma, Ministro Hamilton 

Carvalhido, DJ 21/02/2000; TRF1, AC 95.01.28645-2/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 07/11/2002.) 4. Apelação 

não provida. (AC 96.01.27404-9/MG; APELAÇÃO CIVEL - JUIZ FEDERAL 

JOÃO CARLOS COSTA MAYER SOARES (CONV.) - PRIMEIRA TURMA 

SUPLEMENTAR - 14/04/2005 DJ p.35). No que tange ao pleito de tutela 

antecipada para a implantação do benefício, que se rege pelo artigo 497 

do CPC, uma vez que possui por objeto uma obrigação de fazer, os vários 

argumentos já expostos nesta peça processual são mais que suficientes 

no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da demanda, sendo 

palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida, caso postergada a 

implantação do benefício, já que se trata de verba de natureza alimentar e, 

por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. 

Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas pretéritas, que não são 

contempladas na vertente antecipação dos efeitos da sentença, 

lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria 

sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo com 

precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[1] Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o Instituto Nacional do 

Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença em favor de Natalino 

Martins da Silva , no valor legal, a partir da data do requerimento 

administrativo, o qual perdurará pelo prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) 

meses, contados a partir da juntada do laudo pericial, cabendo a reanálise 

da incapacidade ao INSS administrativamente, no valor legal, com 

incidência de juros de mora[2] a partir da citação, quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida[3]. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir 

para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, 

até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança[4]”. Por oportuno, DETERMINO ao INSS 

que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido 

benefício, eis que DEFIRO o pedido de tutela antecipada, consignando que 

as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em 

julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que 

FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre 
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as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). 

ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo 

quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte 

demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de 

direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, 

independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] REsp 299433/RJ, Reg. n. 2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª Turma, Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da 

Publicação/Fonte DJ 04.02.2002 p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [2] No que 

tange aos juros, seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 

1% ao mês, contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a 

ela, até a data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 

29.06.2009, a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse 

sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. 

Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. Início razoável de 

prova material corroborada pela prova testemunhal confirma o exercício 

da atividade rural pelo número de meses correspondentes à carência legal 

do benefício, a teor do disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 

8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a circunstância de que o 

rendimento da mulher, enquanto servidora pública, era elevado e que a 

sua renda era suficiente ou a mais relevante para o sustento do grupo 

familiar. "A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar 

desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização 

do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser 

analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. Direito ao 

benefício de aposentadoria rural por idade como segurado especial 

reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido constante 

na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir da 

propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. A 

correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [3] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [4] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001109-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001109-55.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANTONIO ALVES DE BARROS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por 

ANTONIO ALVES DE BARROS contra o Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro a 

autarquia demandada apresentou acordo (ID 28771190), ao passo que a 

autora concordou (ID 29239072). Os autos vieram conclusos. EIS O QUE 

TINHA A RELATAR. FUNDAMENTO E DECIDO. Prima facie, mister discorrer 

que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação 

social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a 

julgamento, destarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais 

resta senão homologá-lo. Pelo exposto, com fundamento no inciso III do 

artigo 487 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição 

formulada na exordial em todos os seus termos e cláusulas e JULGO 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. Custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios conforme acordado entre 

as partes, porém, SUSPENDO sua exigibilidade no tocante a parte autora, 

pelo prazo legal, eis que beneficiária da Justiça Gratuita. Após o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste - MT, 14 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000322-89.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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G. C. (REQUERIDO)

A. M. M. L. -. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000322-89.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: ANDERSON RIGONI REQUERIDO: AUTO MECANICA 

MENDES LTDA - ME, GRACIANA CHAVES Vistos. Em tempo, verifico que o 

autor pugnou pela concessão das benesses da justiça gratuita e que até o 

presente momento tal pleito não fora apreciado, contudo, verifico que o 

pleito necessita de dilação probatória. A Constituição Federal, art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que: "O Estado prestará assistência judiciária integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Do disposto 

normativo constitucional acima citado, aufere-se que a gratuidade será 

concedida apenas àqueles que trouxerem provas fartas a comprovar a 

hipossuficiência financeira. O art. 99, §3º, do CPC é claro ao dispor que a 

alegação de hipossuficiência possui apenas presunção de veracidade, 

devendo ser acompanhada de provas suficientes para demonstração da 

impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, conforme 

entendimento unânime no Superior Tribunal de Justiça. A propósito, 

lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: O juiz da causa, 

valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação 

movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para 

suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do 

interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício 

(Código de Processo Civilcomentado e legislação extravagante, 11ª 

edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, nota n. 2 ao artigo 

4º da Lei 1.060/50, p. 1.562). Em julgamento de caso análogo, Agravo de 

Instrumento nº 7.304.231-4, o ilustre Desembargador Campos Mello, do 

TJSP, entendeu que: "É verdade que incide, em princípio, a presunção de 

pobreza de quem a afirma para obter os benefícios da gratuidade, 

consoante o disposto no art. 4º, caput, da Lei 1.060/50. No entanto, isso 

não significa que não possa o magistrado entender necessária a 

comprovação da insuficiência de recursos de quem pleiteia o RESUMO 

INTEIRO TEOR EMENTA PARA CITAÇÃO benefício. O juiz não é obrigado a 

esperar que a parte contrária formule impugnação ao pedido de 

assistência judiciária, se, diante do que consta dos autos, vislumbra 

indícios de que a real situação financeira do requerente não se coaduna 

com o conteúdo da declaração de pobreza. Pode, diante disso e em 

defesa do interesse público, determinar a apresentação de documentação 

suplementar que entender necessária ao seu convencimento. Pode, em 

resumo, determinar a produção de provas a respeito. É o que tem sido 

decidido no Superior Tribunal de Justiça (cf. Ag.Rg. no Ag. nº 691.366/RS, 

5ªT., Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 17.10.05 e Ag.Rg. nos Emb. Dec. no Ag. nº 

664.435/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU 01.07.05), com respaldo 

da boa doutrina (Nelson Nery Júnior e Rosa e Maria de Andrade 

Nery,"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil 

Extravagante em Vigor", Ed. RT, 3a ed., nota 1, ao art. 4º da Lei 

1.060/50)". Compartilhando deste entendimento, colaciono recentes 

julgados: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

POSSIBILIDADE DE EXIGIR NOVOS DOCUMENTOS. ULTIMAS 

DECLARAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA. AFERIÇÃO DA REAL 

POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1- 

A presunção relativa de hipossuficiência pode ser afastada mediante 

verificação, pelo magistrado, da possibilidade econômica do agravante em 

arcar com as custas do processo. Inexiste, portanto, qualquer ofensa à 

legislação federal invocada. 2- Os artigos 5º e 6º da Lei n. 1.060/50 

permitem ao magistrado indeferir os benefícios inerentes à assistência 

judiciária gratuita no caso de "fundadas razões". Permite, em 

consequência, que o Juiz que atua em contato direto com a prova dos 

autos, perquira acerca da real condição econômica do demandante. 

Precedentes do STJ e desta Corte Regional; 3- Respeitado o juízo 

discricionário do magistrado, consistente na zelosa medida de, antes 

mesmo de decidir acerca da gratuidade da justiça, perquirir a real 

possibilidade da parte autora em custear as despesas do processo, não 

visualizo qualquer ilegalidade na decisão combatida em se exigir novos 

documentos para a demonstração da condição alegada, motivo pelo qual, 

merece ser mantida a decisão atacada, nos exatos termos que proferida. 

4- Agravo de instrumento desprovido. (TRF3, AI 00069253120164030000 

SP, 7ª Turma, Desembargador Federal Carlos Delgado, j. 8 de Maio de 

2017) Também: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO DE PEÇA 

OBRIGATÓRIA. CÓPIA DA PETIÇÃO DAS CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO ESPECIAL INCOMPLETA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo dever 

do recorrente instruir o agravo de instrumento com os documentos 

obrigatórios, elencados no art. 544, § 1º, do CPC (com redação anterior à 

Lei n. 12.322/2010), a deficiência na formação do instrumento impede o 

conhecimento do recurso interposto. 2. No caso, a parte recorrente não 

trouxe a cópia integral das contrarrazões ao recurso especial. 3. 

Ademais, o conhecimento do recurso especial, nesse caso, encontra 

óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. A presunção de hipossuficiência oriunda da 

declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, 

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 5. 

Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no Ag 

1368322/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

julgado em 18/04/2013, DJe 30/04/2013) PROCESSUAL CIVIL - BENEFÍCIOS 

DA JUSTIÇA GRATUITA (LEI Nº 1.060/50)- CONCESSÃO EM SENTENÇA - 

AUSÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE - ERRO MATERIAL - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - PEDIDO DE GRATUIDADE EM 

CONTRARRAZÕES - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS 

LEGAIS - INDEFERIMENTO. 1. (...). 3. A Lei nº 1.060/50 estabelece normas 

para a concessão de assistência judiciária gratuita, estatuindo as 

hipóteses para sua concessão. No art. 4º, encontra-se disciplinada a 

forma pela qual se deve pleitear o benefício. A intenção do legislador foi a 

de simplificar o requerimento, para possibilitar a gratuidade judiciária 

àqueles que não têm condições de pagar as custas do processo e os 

honorários do advogado, independentemente de outras formalidades. 4. A 

apresentação de declaração de pobreza, no entanto, não conduz à 

presunção absoluta da condição de necessitado da parte, razão pela qual 

nada obsta ao julgador perquirir em torno do contexto fático e probatório, a 

fim de verificar se estão presentes os pressupostos autorizadores do 

benefício. 5. Sobressai dos autos a possibilidade de o demandante arcar 

com os ônus da sucumbência, não havendo elementos que indiquem a 

alteração de sua condição financeira e, consequentemente, a 

superveniente impossibilidade financeira de arcar com as verbas da 

sucumbência. Indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado em 

c o n t r a r r a z õ e s .  6 .  A p e l a ç ã o  p r o v i d a " .  ( T R F - 3 ,  A C 

0012498-39.2005.4.03.6110, SEXTA TURMA, Rel. Des. Fed. MAIRAN 

MAIA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 30/04/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS 

AUTOS – A mera existência de declaração firmada pelas partes, por 

vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de 

prova. Nos autos o agravante apresenta, além da declaração de pobreza, 

declarações de imposto de renda que, no entanto, não comprovam as 

suas hipossuficiências financeiras. RECURSO NÃO PROVIDO, COM 

OBSERVAÇÃO. (TJSP, AI 21495440920158260000, 22ª Cãmara de Direito 

Privado, Relator Roberto Max Crachen, j. 27/08/2015) (grifos nossos) 

Compulsando detidamente os autos, verifico que inexiste nos autos 

documento apto a comprovar a hipossuficiência alegada. Pelo contrário, 

existe contrato de honorários advocatícios em que o requerente pagou 

antecipadamente a título de honorários o valor de R$ 3.714,06 (três mil 

setecentos e quatorze reais e seis centavos) ao patrono que lhe assiste, 

razão pela qual não vislumbro a hipossuficiência alegada que impossibilite 

o mesmo de adimplir as custas iniciais. Desta feita, INTIME-SE a autor, via 

seu causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a 

última declaração de imposto de renda do requerente, a qual se trata de 

documentação hábil e atual que possibilita a comprovação da alegada 

impossibilidade de suportar as custas/despesas processuais em prejuízo 

do sustento próprio e de sua família, nos termos do §2º do art. 99 do 

NCPC. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os 

autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 14 de fevereiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004047-23.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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DANIELA VIANA DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

parte autora para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000132-29.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000132-29.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

JULIO CESAR ARAUJO Vistos. Cuida-se de pedido de busca e apreensão 

com pedido liminar embasado em contrato garantido por alienação 

fiduciária, pelo qual a requerente, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A., pretende alcançar o bem que se encontra em posse de JULIO 

CESAR ARAUJO, em decorrência do contrato indicado no ID 28682821 em 

que se vê a perfeita identificação da coisa alienada fiduciariamente. Como 

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

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

que se verifica pela notificação extrajudicial acostada de ID 28682823. 

Acolho os argumentos da autora, eis que verifico que esta comprovou a 

mora da parte requerida, pois expediu notificação para o endereço 

constante no contrato. Assim, atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei n. 911/69. Portanto, uma vez que foram observados os 

requisitos legais, DEFIRO a liminar de busca e apreensão, consoante o 

Decreto-Lei n. 911/69, razão porque EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO e CITAÇÃO, com as seguintes advertências: I-) O devedor 

fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, 

depositar a integralidade da dívida, conforme o cálculo apresentado pelo 

credor, recebendo o bem livre de ônus; II-) Caso assim não proceda, a 

propriedade e a posse do bem se consolidará no patrimônio do credor 

fiduciário; III-) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 

(quinze) dias para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá 

ser utilizado para discutir o valor do débito pago, ainda que a parte 

devedora já tenha depositado a integralidade da dívida; IV-) Após a 

apreensão, o veículo será depositado em mãos do representante legal do 

autor. Transcorrido o prazo para contestação, INTIME-SE a parte autora 

para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, 

oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 31 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000847-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

LAUDO MÉDICO COMPLEMENTAR

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000325-44.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIE ZERWES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO Para intimar o Procurador da parte autora 

via DJE para efetuar o pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 36,35 (trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) , de acordo 

com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de Guias 

on-line), (campo diligência) para cumprimento do Mandado de citação e 

intimação a ser cumprido pelo Oficial de Justiça da Comarca de Cuiabá-MT, 

devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para posterior 

cumprimento MIRASSOL D'OESTE, 17 de fevereiro de 2020. Cleusa 

Roberto do Carmo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, 

QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 TELEFONE: 

(65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000325-44.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIE ZERWES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000325-44.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: SEVERINO ALVES MARTINS REQUERIDO: NATALIE 

ZERWES Vistos. Cuida-se de “PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE” proposta por 

SEVERINO ALVES MARTINS em desfavor NATALIE ZERWES, todos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz o autor que adquiriu um veículo 

MIS/CAMIONETA marca JEEP/COMPASS LIMITED F, ano/modelo: 

2018/2018, placa: QCM5655, renavam: 01152428966, chassi 

98867513WJKH79598, em 10/02/2020. Relata que efetuou uma 

transferência no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) como sinal do 

negócio, posteriormente se dirigiram até o cartório para assinatura do 

recibo de transferência do veículo e, em seguida, o autor foi ao banco 

para efetivar a transferência dos outros R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil 

reais), tendo restado ainda repassar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) 

na oportunidade da tradição do bem. Afirma que logo após a realização da 

segunda transferência, entrou em contato com o vendedor para pegar o 

bem e repassar o valor remanescente de mil reais, todavia, foi por este 

advertido que não seria entregue o veículo em razão do autor ter feito a 

transferência para a conta errada. Argumenta que efetivou o negócio de 

boa-fé e que os requeridos não poderiam alegar que a conta efetivada era 

errada, haja vista que os mesmos que informaram, bem como que ao 

apresentar o comprovante do valor do sinal nada foi advertido acerca da 

suposta conta errada. Por tal motivo, requer a concessão de tutela de 

urgência para determinar o bloqueio do veículo via Renajud, para impedir 

que a requerida efetive a venda a terceira pessoa, haja vista que inclusive 

o esposo da requerida já publicou o carro para venda no site “Usado 

Fácil”. Os autos vieram conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister algumas 

considerações. O Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no 
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encontro de Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Como se 

sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, 

requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como da “perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e 

periculum in mora, respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, 

que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do 

art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os 

três requisitos acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim 

assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a 

vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do 

CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua 

inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da tutela de 

urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos 

em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Analisando autos, numa 

análise sumária, vislumbro a presença dos requisitos citados. O fumus 

boni iuris restou suficientemente demonstrado pelos documentos 

acostados à exordial, notadamente pelo recibo do veículo que foi 

preenchido em nome do autor, bem como pelos comprovantes de que o 

mesmo efetivou transferência bancária nos valores pactuados. Já o 

periculum in mora decorre do risco da parte requerida vir a alienar 

novamente o automóvel e restar impossibilitada a entrega do veículo ao 

autor e ainda de propagar o suposto golpe a terceiros. Ante o exposto, 

com fulcro nos arts. 300 do CPC, DEFIRO a medida requerida a título de 

antecipação de tutela, para o fim de EFETIVAR o bloqueio de transferência 

do veículo negociado, até julgamento deste feito ou posterior decisão em 

sentido contrário. Aguarde-se os autos em gabinete par a efetivação da 

restrição via sistema Renajud. Ademais, com o olhar volvido à tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como, dos envolvidos. Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do 

NCPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, DESIGNO 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 07/05/2020, às 13h00min, a 

ser realizada na sala de audiências deste juízo. CITE-SE a parte requerida 

para que compareça à solenidade supracitada, devidamente 

acompanhada por seu advogado, sendo que em caso de ser informada a 

impossibilidade de constituir advogado que lhe seja nomeado um dativo, 

por este Juízo. Deve a parte ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, sendo que, na oportunidade, deverá a parte demandada, 

caso não detenha interesse na autocomposição, informar por meio de 

petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes da audiência. 

Designada a audiência, INTIME-SE a autora na pessoa do seu advogado, 

nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). Advirto as partes que o seu 

não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual 

será revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida 

devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). 

Após, devidamente certificado, voltem-me conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de 

fevereiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. LIMA Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003470-45.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA DE OLIVEIRA MOTORI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Código: 1003470-45.2019.8.11.0011 Considerando que este Magistrado 

estará na cidade de Cuiabá/MT no dia 17/02/2020, em reunião agendada 

com o e. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se 

faz necessário readequar a pauta de audiências, razão pela qual 

redesigno a audiência para o dia 13 de abril de 2020, às 17h, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT. 

(datado e assinado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000876-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PATRICK DA SILVA GUERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o autor, para que se manifeste acerca do proposta do requerido , 

no prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001991-17.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE APARECIDA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001421-31.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA GOMES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 320 de 547



Processo Número: 1000595-05.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001006-48.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA COSTA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos . 

Mirassol d'Oeste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001783-33.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ISIDORIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001900-24.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PINHEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002133-21.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

D. H. M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

ZILDETE DA SILVA MACHADO SANTOS OAB - 024.720.911-25 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002113-30.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ORQUIZIO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002484-91.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001594-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SILVA SOUSA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001256-81.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DOMINGOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001290-56.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI CRISTINA ESTEVAM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000542-24.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003688-73.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NEILTON TASSI DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

17 de fevereiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003389-96.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. D. S. (REQUERENTE)

M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003389-96.2019.8.11.0011 

REQUERENTE: MARILZA DA SILVA, ELITON GONZAGA DA SILVA 

REQUERIDO: ROSINEIDE GOMES DA SILVA Fixo o prazo de 15 (quinze) 

dias para que as partes indiquem as provas pretendidas para deslinde do 

feito. Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverão 

ser esclarecidos quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida. Em caso de pretensão de prova 

técnica, poderão as partes indicar assistentes técnicos e formular 

quesitos, sob o risco de preclusão. Em tempo, guisa frisar que eventual 

decurso de prazo sem manifestação, implicará na concordância tácita das 

partes com o julgamento do feito conforme o estado do processo. Após, 

conclusos. Às providências. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002135-88.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MATOS DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código: 1002135-88.2019.8.11.0011 Aqui se tem demanda em que se 

busca reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de 

segurado especial. Considerando a condição econômico-financeira da 

parte autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora requereu a 

antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a autarquia requerida 

conceda, desde logo, a aposentadoria, nos termos do artigo 300 do 
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Código de Processo Civil. Ocorre que o Código de Processo Civil 

estabelece que não será concedida a tutela de urgência quando houver 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É o caso destes autos, 

pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco de que, caso a 

demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os 

valores já percebidos. Essa conclusão resta ainda mais evidente quando 

se constata que a parte autora é pessoa economicamente hipossuficiente, 

como se percebe pelo fato de ela ter requerido assistência judiciária 

gratuita. Ademais, compulsando os autos, observo que nada obstante a 

parte autora tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam 

denotar o início de prova material, para a concessão do benefício 

pleiteado, verifico ser necessária a produção de prova testemunhal para 

reforçar a prova documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA que teria a finalidade de antecipar 

a concessão da aposentadoria. Esclareço que deixo de designar 

audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil 

porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia 

federal, não se concilia e nem transaciona e, por ser assim, eventual 

designação de audiência apenas representaria mais morosidade no 

andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição 

de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 04 de maio de 2020, às 15h, horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas 

deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes da data da 

audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que 

comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte autarquia requerida 

mediante remessa dos autos. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000141-88.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA CUNHA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código: 1000141-88.2020.8.11.0011 Aqui se tem demanda em que se 

busca reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de 

segurado especial. Considerando a condição econômico-financeira da 

parte autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora requereu a 

antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a autarquia requerida 

conceda, desde logo, a aposentadoria, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Ocorre que o Código de Processo Civil 

estabelece que não será concedida a tutela de urgência quando houver 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É o caso destes autos, 

pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco de que, caso a 

demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os 

valores já percebidos. Essa conclusão resta ainda mais evidente quando 

se constata que a parte autora é pessoa economicamente hipossuficiente, 

como se percebe pelo fato de ela ter requerido assistência judiciária 

gratuita. Ademais, compulsando os autos, observo que nada obstante a 

parte autora tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam 

denotar o início de prova material, para a concessão do benefício 

pleiteado, verifico ser necessária a produção de prova testemunhal para 

reforçar a prova documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA que teria a finalidade de antecipar 

a concessão da aposentadoria. Esclareço que deixo de designar 

audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil 

porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia 

federal, não se concilia e nem transaciona e, por ser assim, eventual 

designação de audiência apenas representaria mais morosidade no 

andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição 

de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 04 de maio de 2020, às 13h30min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o 

lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o rol de 

testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes 

da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as 

que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte autarquia requerida 

mediante remessa dos autos. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000143-58.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVO RUIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código: 1000143-58.2020.8.11.0011 Aqui se tem demanda em que se 

busca reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de 

segurado especial. Considerando a condição econômico-financeira da 

parte autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora requereu a 

antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a autarquia requerida 

conceda, desde logo, a aposentadoria, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Ocorre que o Código de Processo Civil 

estabelece que não será concedida a tutela de urgência quando houver 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É o caso destes autos, 

pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco de que, caso a 

demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os 

valores já percebidos. Essa conclusão resta ainda mais evidente quando 

se constata que a parte autora é pessoa economicamente hipossuficiente, 

como se percebe pelo fato de ela ter requerido assistência judiciária 

gratuita. Ademais, compulsando os autos, observo que nada obstante a 

parte autora tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam 

denotar o início de prova material, para a concessão do benefício 

pleiteado, verifico ser necessária a produção de prova testemunhal para 

reforçar a prova documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA que teria a finalidade de antecipar 

a concessão da aposentadoria. Esclareço que deixo de designar 

audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil 

porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia 

federal, não se concilia e nem transaciona e, por ser assim, eventual 

designação de audiência apenas representaria mais morosidade no 

andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição 

de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 04 de maio de 2020, às 14h, horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas 

deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes da data da 

audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que 

comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte autarquia requerida 

mediante remessa dos autos. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003767-52.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA NOGAROTTO RONCOLETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))
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BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA OAB - MT25784/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS VINICIUS PEREIRA ALMISSI OAB - MT21484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Código: 1003767-52.2019.8.11.0011 Considerando que este Magistrado 

estará na cidade de Cuiabá/MT no dia 17/02/2020, em reunião agendada 

com o e. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se 

faz necessário readequar a pauta de audiências, razão pela qual 

redesigno a audiência para o dia 13 de abril de 2020, às 13h30min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003460-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NELY GODINHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código: 1003460-98.2019.8.11.0011 Considerando que este Magistrado 

estará na cidade de Cuiabá/MT no dia 17/02/2020, em reunião agendada 

com o e. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se 

faz necessário readequar a pauta de audiências, razão pela qual 

redesigno a audiência para o dia 13 de abril de 2020, às 16h30min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT. 

(assinado e datado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003265-16.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

Código: 1003265-16.2019.8.11.0011 Considerando que este Magistrado 

estará na cidade de Cuiabá/MT no dia 17/02/2020, em reunião agendada 

com o e. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se 

faz necessário readequar a pauta de audiências, razão pela qual 

redesigno a audiência para o dia 13 de abril de 2020, às 16h, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT. 

(datado e assinado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001995-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE OLIVEIRA GODINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

Código: 1001995-54.2019.8.11.0011 Considerando que este Magistrado 

estará na cidade de Cuiabá/MT no dia 17/02/2020, em reunião agendada 

com o e. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se 

faz necessário readequar a pauta de audiências, razão pela qual 

redesigno a audiência para o dia 13 de abril de 2020, às 14h, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001899-39.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código: 1001899-39.2019.8.11.0011 Considerando que este Magistrado 

estará na cidade de Cuiabá/MT no dia 17/02/2020, em reunião agendada 

com o e. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se 

faz necessário readequar a pauta de audiências, razão pela qual 

redesigno a audiência para o dia 13 de abril de 2020, às 15h, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003384-74.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

Código: 1003384-74.2019.8.11.0011 Considerando que este Magistrado 

estará na cidade de Cuiabá/MT no dia 17/02/2020, em reunião agendada 

com o e. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se 

faz necessário readequar a pauta de audiências, razão pela qual 

redesigno a audiência para o dia 13 de abril de 2020, às 14h30min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000026-04.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA CRUZ DIAS OAB - MT0013326A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO Certifico e 

dou fé que por um lapso a perícia designada nos presentes autos foi 

marcada para o dia 21/02/2020, quando a data informada pelo perito era 

28/02/2020. Em razão disso, esta secretaria impulsiona os presentes 

autos para intimar o advogado da parte autora e a parte requerida de que 

a perícia se realizará no dia 28/02/2020, pelo médico Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, no Fórum local, no mesmo horário anteriormente informado na 

intimação outrora realizada. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003022-72.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO Certifico e 

dou fé que por um lapso a perícia designada nos presentes autos foi 

marcada para o dia 21/02/2020, quando a data informada pelo perito era 
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28/02/2020. Em razão disso, esta secretaria impulsiona os presentes 

autos para intimar o advogado da parte autora e a parte requerida de que 

a perícia se realizará no dia 28/02/2020, pelo médico Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, no Fórum local, no mesmo horário anteriormente informado na 

intimação outrora realizada. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002996-74.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE FERNANDES COUTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO Certifico e 

dou fé que por um lapso a perícia designada nos presentes autos foi 

marcada para o dia 21/02/2020, quando a data informada pelo perito era 

28/02/2020. Em razão disso, esta secretaria impulsiona os presentes 

autos para intimar o advogado da parte autora e a parte requerida de que 

a perícia se realizará no dia 28/02/2020, pelo médico Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, no Fórum local, no mesmo horário anteriormente informado na 

intimação outrora realizada. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003370-90.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE VALENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO Certifico e 

dou fé que por um lapso a perícia designada nos presentes autos foi 

marcada para o dia 21/02/2020, quando a data informada pelo perito era 

28/02/2020. Em razão disso, esta secretaria impulsiona os presentes 

autos para intimar o advogado da parte autora e a parte requerida de que 

a perícia se realizará no dia 28/02/2020, pelo médico Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, no Fórum local, no mesmo horário anteriormente informado na 

intimação outrora realizada. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002999-29.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALICEIA FRANCISCO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO Certifico e 

dou fé que por um lapso a perícia designada nos presentes autos foi 

marcada para o dia 21/02/2020, quando a data informada pelo perito era 

28/02/2020. Em razão disso, esta secretaria impulsiona os presentes 

autos para intimar o advogado da parte autora e a parte requerida de que 

a perícia se realizará no dia 28/02/2020, pelo médico Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, no Fórum local, no mesmo horário anteriormente informado na 

intimação outrora realizada. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003372-60.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALFREDO WERBERICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO Certifico e 

dou fé que por um lapso a perícia designada nos presentes autos foi 

marcada para o dia 21/02/2020, quando a data informada pelo perito era 

28/02/2020. Em razão disso, esta secretaria impulsiona os presentes 

autos para intimar o advogado da parte autora e a parte requerida de que 

a perícia se realizará no dia 28/02/2020, pelo médico Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, no Fórum local, no mesmo horário anteriormente informado na 

intimação outrora realizada. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001429-08.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOZINALDO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO Certifico e 

dou fé que por um lapso a perícia designada nos presentes autos foi 

marcada para o dia 21/02/2020, quando a data informada pelo perito era 

28/02/2020. Em razão disso, esta secretaria impulsiona os presentes 

autos para intimar o advogado da parte autora e a parte requerida de que 

a perícia se realizará no dia 28/02/2020, pelo médico Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, no Fórum local, no mesmo horário anteriormente informado na 

intimação outrora realizada. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003419-34.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARTINS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO Certifico e 

dou fé que por um lapso a perícia designada nos presentes autos foi 

marcada para o dia 21/02/2020, quando a data informada pelo perito era 

28/02/2020. Em razão disso, esta secretaria impulsiona os presentes 

autos para intimar o advogado da parte autora e a parte requerida de que 

a perícia se realizará no dia 28/02/2020, pelo médico Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, no Fórum local, no mesmo horário anteriormente informado na 

intimação outrora realizada. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003103-21.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA LIMA DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO Certifico e 

dou fé que por um lapso a perícia designada nos presentes autos foi 

marcada para o dia 21/02/2020, quando a data informada pelo perito era 

28/02/2020. Em razão disso, esta secretaria impulsiona os presentes 

autos para intimar o advogado da parte autora e a parte requerida de que 

a perícia se realizará no dia 28/02/2020, pelo médico Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, no Fórum local, no mesmo horário anteriormente informado na 

intimação outrora realizada. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002488-31.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO DOS SANTOS MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO Certifico e 

dou fé que por um lapso a perícia designada nos presentes autos foi 

marcada para o dia 21/02/2020, quando a data informada pelo perito era 

28/02/2020. Em razão disso, esta secretaria impulsiona os presentes 

autos para intimar o advogado da parte autora e a parte requerida de que 

a perícia se realizará no dia 28/02/2020, pelo médico Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, no Fórum local, no mesmo horário anteriormente informado na 

intimação outrora realizada. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003178-60.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. O. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

LUCIA DE JESUS DE OLIVEIRA OAB - 459.629.791-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO Certifico e 

dou fé que por um lapso a perícia designada nos presentes autos foi 

marcada para o dia 21/02/2020, quando a data informada pelo perito era 

28/02/2020. Em razão disso, esta secretaria impulsiona os presentes 

autos para intimar o advogado da parte autora e a parte requerida de que 

a perícia se realizará no dia 28/02/2020, pelo médico Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, no Fórum local, no mesmo horário anteriormente informado na 

intimação outrora realizada. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003508-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ PEGORARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO Certifico e 

dou fé que por um lapso a perícia designada nos presentes autos foi 

marcada para o dia 21/02/2020, quando a data informada pelo perito era 

28/02/2020. Em razão disso, esta secretaria impulsiona os presentes 

autos para intimar o advogado da parte autora e a parte requerida de que 

a perícia se realizará no dia 28/02/2020, pelo médico Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, no Fórum local, no mesmo horário anteriormente informado na 

intimação outrora realizada. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003384-74.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1003384-74.2019.8.11.0011 Considerando que este Magistrado 
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estará na cidade de Cuiabá/MT no dia 17/02/2020, em reunião agendada 

com o e. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se 

faz necessário readequar a pauta de audiências, razão pela qual 

redesigno a audiência para o dia 13 de abril de 2020, às 14h30min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003265-16.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1003265-16.2019.8.11.0011 Considerando que este Magistrado 

estará na cidade de Cuiabá/MT no dia 17/02/2020, em reunião agendada 

com o e. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se 

faz necessário readequar a pauta de audiências, razão pela qual 

redesigno a audiência para o dia 13 de abril de 2020, às 16h, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT. 

(datado e assinado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001899-39.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1001899-39.2019.8.11.0011 Considerando que este Magistrado 

estará na cidade de Cuiabá/MT no dia 17/02/2020, em reunião agendada 

com o e. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se 

faz necessário readequar a pauta de audiências, razão pela qual 

redesigno a audiência para o dia 13 de abril de 2020, às 15h, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001995-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE OLIVEIRA GODINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1001995-54.2019.8.11.0011 Considerando que este Magistrado 

estará na cidade de Cuiabá/MT no dia 17/02/2020, em reunião agendada 

com o e. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se 

faz necessário readequar a pauta de audiências, razão pela qual 

redesigno a audiência para o dia 13 de abril de 2020, às 14h, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003460-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NELY GODINHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1003460-98.2019.8.11.0011 Considerando que este Magistrado 

estará na cidade de Cuiabá/MT no dia 17/02/2020, em reunião agendada 

com o e. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se 

faz necessário readequar a pauta de audiências, razão pela qual 

redesigno a audiência para o dia 13 de abril de 2020, às 16h30min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT. 

(assinado e datado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001385-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE JESUS DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando que a parte impugnante deixou transcorrer in 

albis o prazo da intimação de Id 28227029, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 

do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do §4º da R. Decisão de Id. 28082254 Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 17 de fevereiro de 2020. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010158-74.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E. BALDIM PINHAL CORRETORA DE SEGUROS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (EXECUTADO)

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ PAES DE ALMEIDA OAB - SP0169564A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que as partes foram intimadas para se manifestarem 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do(a) R. Despacho/Decisão de 

Id. 28196669, tendo a parte autora apresentado manifestação de Id. 

28574974 e a parte requerida deixado transcorrer o prazo in albis. 

Certifico, ademais, considerando que a parte autora pugnou pelo 

cumprimento de sentença, que promovo com a conversão da presenta 

ação em Cumprimento de Sentença, bem como com a INTIMAÇÃO da parte 

requerida para proceder com o pagamento da condenação, nos moldes da 

segunda parte da R. Decisão de ID. 28196669. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 17 de fevereiro de 2020. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001016-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DIAS PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:1001016-29.2018.8.11.0011 EXEQUENTE: RONALDO DIAS 

PADILHA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. CERTIDÃO DE 

TRANSITO EM JULGADO Certifico que deixei de proceder com o registro 

da sentença constante nos presentes autos, em livro próprio, tendo em 

vista a dispensa de referido ato pelo Provimento nº042/2008-CGJ. Certifico 

ainda que, considerando a devida intimação das partes descritas nos 

presentes autos, a R. sentença retro proferida transitou em julgado em 

14/02/2020. Certifico, ademais, que promovo com a intimação da parte 

exequente para que promovo com a devolução dos valores recebidos em 

excesso, no prazo de 15 (dias) dias, conforme determinado pela R. 

Sentença retro. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 17 de 

fevereiro de 2020 MAYLA GIMENES DE MELO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: 

Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, 

MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1003746-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E 

VIDEO GAMES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO OAB - SP146791-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ VICENTE BRAGHINI INOCENCIO OAB - SP400197 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA FONSECA MELO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA OAB - MT25933/O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Certifico que a parte embargada foi 

devidamente citada acerca do(a) R. Despacho/Decisão de Id 26243529, 

consoante Id. 28256082, deixando transcorrer o prazo sem apresentar 

manifestação. Certifico, ademais, que promovo com a intimação das partes 

para especificação de provas, no prazo legal, nos termos da supracitada 

decisão. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 17 de fevereiro 

de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001263-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ORDALICE BARBIZANI PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001263-10.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: ORDALICE BARBIZANI PEREIRA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos. RECEBO os Embargos/Impugnação à 

Execução, eis que tempestivos. Nos termos do art. 52, caput e inciso IX, 

da Lei 9.099/95, e art. 920, inc. I, do NCPC, INTIME-SE a parte impugnada, 

na pessoa de seu advogado, para se manifestar no prazo de 15 (quinze 

dias), sob pena de, não o fazendo, serem considerados verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE o 

impugnante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a 

mesma corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 

370 do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo 

cumprido e certificado, REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos 

do Enunciado 52, do FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 14 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003520-71.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE NUNES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE CALEGARO OAB - MS17450 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003520-71.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA JOSE NUNES DA 

CONCEICAO REQUERIDO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E 

PAGAMENTOS LTDA Vistos. O recorrente aportou recurso inominado, 

deixando, contudo, de comprovar o recolhimento do preparo. Pois bem. 

Conforme o §1º do artigo 42 da Lei 9.099/95, o pagamento das custas 

processuais, bem como o prazo para a juntada da comprovação do 

preparo se conta minuto a minuto (art. 132, § 4°, do CC), devem ocorrer 48 

(quarenta e oito) horas posterior à interposição do recurso inominado. Na 

mesma linha de raciocínio, dispõe o ENUNCIADO 80 do FONAJE: “O 

recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento 

integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 

48 horas, não admitida a complementação intempestiva” (art. 42, § 1º, da 

Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração 

aprovada no XII Encontro – Maceió-AL). Assim, DETERMINO que a Gestora 

Judiciária, transcorrido o prazo assinalado, certifique acerca da 

apresentação do preparo. Se apresentado, verifico que o recurso 

interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Em 

caso de não apresentação da guia no prazo, volvam-me conclusos. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 14 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-28.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000102-28.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA JOSE PEREIRA 

CASTILHO REQUERIDO: LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - ME Vistos. 

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 28959455, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 328 de 547



o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010157-55.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IARA PASCOLAT CORADINI RAIES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010157-55.2015.8.11.0011. EXEQUENTE: IARA PASCOLAT CORADINI 

RAIES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do 

alvará expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada 

nada manifestou, conforme atesta certidão de ID 28604342, tem-se que 

fora satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas 

de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos 

do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito 

quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve 

o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000249-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY VOLPATO CASTILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA CASTILHO OAB - MT25763/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 29288974. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 17 de fevereiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003706-94.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA CAVALHEIRO MUNIZ OAB - RS107401 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003706-94.2019.8.11.0011. REQUERENTE: ANTONIO FERREIRA DE 

ANDRADE NASCIMENTO REQUERIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DE 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 29250986, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002959-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DREISIANE SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1002959-47.2019.8.11.0011. REQUERENTE: DREISIANE SOARES 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará 

expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada 

manifestou, conforme atesta certidão de ID 29235744, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003712-04.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIANE SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003712-04.2019.8.11.0011. REQUERENTE: VALDIANE SILVA DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Verifico que o 

recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 14 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003260-91.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE FARIAS MOZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003260-91.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MANOEL DE FARIAS MOZER 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. Verifico 

que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 14 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-78.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KELRIA GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24846/O (ADVOGADO(A))

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

KELRIA GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

NAYARA ALVES DA SILVA (TESTEMUNHA)

IRLEI DE JESUS CLARO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010246-78.2015.8.11.0011. REQUERENTE: KELRIA GONCALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNDIAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente para dispensá-lo 

do preparo. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente 

preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via 

pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 14 

de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-58.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000542-58.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA MADALENA 

FIGUEIREDO DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Verifico que o recurso interposto 

nos autos inicialmente preenche os requisitos de admissibilidade, vez que 

se trata da via pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida 

(art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) 

de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio 

de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de 

que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das 

vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 14 

de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010113-70.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE CASTILHO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010113-70.2014.8.11.0011. EXEQUENTE: ROBSON DE CASTILHO 

RIBEIRO EXECUTADO: OI BRASILTELECOM Vistos. Verifico que o recurso 

interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 14 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002581-91.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES XAVIER DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1002581-91.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARINES XAVIER DE 

CARVALHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos 

inicialmente preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da 

via pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 14 

de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-19.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DANIEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 29238649, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 31/03/2020 _as 17:30 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003273-90.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SALVATERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LUNARDON OAB - PR23304 (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003273-90.2019.8.11.0011. REQUERENTE: FRANCISCO SALVATERRA 

REQUERIDO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS, BANCO BRADESCO 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará 

expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada 

manifestou, conforme atesta certidão de ID 29180755, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000329-81.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ZAMARO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão (id. 29291430) bem como, da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para a Data de 15/04/2020 às 14:00 horas. Informo, ainda, que 

em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-82.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMERSON MIRANDA DA VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) das partes acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para a Data de 28/04/2020 às 

14:00 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 
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fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004067-14.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a)s advogado(a)s das partes acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para a Data de 28/04/2020 às 

14:30 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001850-95.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEU FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001850-95.2019.8.11.0011. REQUERENTE: ZAQUEU FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora 

procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da 

autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta certidão 

de ID 29180778, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 14 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-58.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIA ROCHA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Janecleia Amorim (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Maycon Douglas Moura Santos (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000402-58.2017.8.11.0011. REQUERENTE: MIRIA ROCHA MOURA 

REQUERIDO: JANECLEIA AMORIM Vistos. Os autos vieram conclusos 

diante do recurso inominado interposto pela requerida, oportunidade em 

que fora intimada para recolhimento do preparo, deixando, contudo, de 

fazê-lo, consoante certidão de id nº 29068650. Dessa feita, julgo 

DESERTO o recurso, nos termos do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95. 

Certifique-se o trânsito em julgado, e, nada sendo requerido, AO 

ARQUIVO. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 14 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004066-29.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para a Data de 28/04/2020 às 

15:00 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-36.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DIAS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000332-36.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:CRISTIANO DIAS 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GISELDA MARIANO DE 

ANDRADE POLO PASSIVO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 15/04/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 17 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003960-67.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO CEZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

DARCI DORIVAL VALERIO OAB - MT26067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL MEDEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003960-67.2019.8.11.0011. REQUERENTE: JOAO APARECIDO CEZARIO 

REQUERIDO: LOURIVAL MEDEIRO Vistos. Primeiramente, ante o teor da ata 

de audiência de id n. 29168566, donde ressai a ausência da demandada, 

APLICO-LHE a revelia, nos termos do art. 20 da Lei de Juizados Especiais 

(nº. 9.099/95). Ademais, A seguir, DETERMINO desde já que SE INTIMEM 

as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos 

controvertidos e as provas que pretendem produzir em audiência de 

instrução, sob pena de preclusão. Havendo a opção por prova 
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testemunhal, no referido prazo, arrolem as eventuais testemunhas que 

serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob pena eventual contradita 

alegada pela parte adversa implicar em automática redesignação da 

audiência. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, deverá certificar 

qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese ora mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas 

pelas partes, venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes 

pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juíza Leiga. Por 

fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001676-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR APARECIDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001676-86.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - EPP 

EXECUTADO: VALDIR APARECIDO DA SILVA Vistos. A despeito da 

manifestação vertida pela exequente em id nº 29075854, onde pugna pelo 

prosseguimento do feito, na oportunidade não foram feitos quaisquer 

pedidos específicos, o que obsta deliberação por parte deste Juízo, eis 

que se trata de manifestação genérica. Dessa feita, DETERMINO a 

derradeira intimação da exequente para que propulsione o feito, 

especificando seu pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-42.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO ANTONIO TEIXEIRA FLORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000017-42.2019.8.11.0011. REQUERENTE: CASSIO ANTONIO TEIXEIRA 

FLORA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta 

senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição inserida 

no id nº 29166303 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam 

os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 14 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000780-43.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WELIKHA DE SALES DOMICIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000780-43.2019.8.11.0011. REQUERENTE: WELIKHA DE SALES 

DOMICIANO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando 

que a parte sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o 

teor do petitório de id nº 29107880, determino: I – INTIME-SE a parte 

executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), 

ou, na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, 

por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para 

efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% do total da condenação e, também, de honorários de 

advogados no mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC 

(Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento, em havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos 

conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida 

penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MARQUES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados das partes acerca da R. Decisão 

de ID. 29264880, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial, 

Data: 15/04/2020, Hora: 14:30. Informo, ainda, que em conformidade com a 

Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a intimação pessoal da parte 

autora para que compareça à referida audiência, devendo Vossa 

Senhoria comunica-la do dia e horário de realização da mesma. 

Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da parte autora na 

audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as custas 

processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da 

CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-56.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DIVINA MENDES FERNANDES OAB - 913.019.201-34 (REPRESENTANTE)

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(INTERESSADO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 29256379, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 
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Especial, Data: 11/03/2020, Hora: 16:00. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001963-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HERBER DE SOUZA MENDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001963-83.2018.8.11.0011. INTERESSADO: HERBER DE SOUZA MENDES 

REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora 

procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da 

autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta certidão 

de ID 29293139, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 17 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000244-03.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL DE ARAUJO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000244-03.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: MARIA RAQUEL DE ARAUJO 

PEREIRA EXECUTADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos. RECEBO os 

embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D´Oeste/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso 

em que os embargos possam assumir caráter infringente – seja no 

cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes 

de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias 

( a r t .  1 . 0 2 3 ,  §  2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001538-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SINEIA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001538-56.2018.8.11.0011. REQUERENTE: SINEIA SILVA RAMOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE Vistos. Verifico que o 

recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-22.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR LUIZ DA COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000320-22.2020.8.11.0011. REQUERENTE: LUCIMAR LUIZ DA COSTA 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos 

da inicial, visto que não consta dos autos comprovante de endereço em 

nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial 

nos termos do art. 321 do NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-59.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HENRIQUE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000324-59.2020.8.11.0011. REQUERENTE: APARECIDA HENRIQUE DE 

ALMEIDA REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos 

e irregularidades nos termos da inicial, visto que o comprovante de 

endereço constante dos autos encontra-se com data superior a 03 (três) 

meses de validade, não havendo como este Juízo identificar que de fato a 

parte ainda se encontra residindo naquele local. Há que se pontuar que tal 

providência se faz necessária para evitar ajuizamento de ações com 

competência errônea, bem como com o olhar volvido a uma melhor 

prestação jurisdicional aos jurisdicionados, resguardando-os de ser alvo 

de fraudes, tendo em vista o cenário atual evidenciado de demandas 

ajuizadas sem o conhecimento das partes. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 
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DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO E DE 

PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM FIRMA RECOHECIDA. INDÍCIO DE 

FRAUDE. AÇÃO DE MASSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 

SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, MANTIDA. Restabelecido o 

benefício da gratuidade judiciária concedida ao autor e revogada 

posteriormente pelo juízo, pois não pode a parte ser prejudicada pela 

atitude despropositada e desrespeitosa de seu procurado. Diante do não 

cumprimento pela parte autora da determinação judicial visando comprovar 

o seu endereço, pelas razões expostas pelo magistrado; bem como para 

juntada de procuração atualizada e com firma reconhecida solicitações 

fáceis de serem cumpridas - impõe-se o indeferimento da peça e, em 

consequência, a extinção da ação pelo art. 485, I, do CPC/15. A Segunda 

Seção do STJ, ao julgar o REsp 1133689/PE, assentou entendimento no 

sentido de que configurada a conduta desidiosa e omissiva no 

cumprimento das exigências dos artigos 319 e 320 do CPC, deve ser 

indeferida a inicial, sem julgamento de mérito, forma do art. 321, parágrafo 

único do CPC. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível Nº 

70078837275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,... Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - AC: 

70078837275 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/09/2018)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 

indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 

autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-29.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HENRIQUE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000326-29.2020.8.11.0011. REQUERENTE: APARECIDA HENRIQUE DE 

ALMEIDA REQUERIDO: LIBERTY SEGUROS S/A Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos 

da inicial, visto que o comprovante de endereço constante dos autos 

encontra-se com data superior a 03 (três) meses de validade, não 

havendo como este Juízo identificar que de fato a parte ainda se encontra 

residindo naquele local. Há que se pontuar que tal providência se faz 

necessária para evitar ajuizamento de ações com competência errônea, 

bem como com o olhar volvido a uma melhor prestação jurisdicional aos 

jurisdicionados, resguardando-os de ser alvo de fraudes, tendo em vista o 

cenário atual evidenciado de demandas ajuizadas sem o conhecimento 

das partes. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. 

NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO E DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM 

FIRMA RECOHECIDA. INDÍCIO DE FRAUDE. AÇÃO DE MASSA. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, MANTIDA. Restabelecido o benefício da gratuidade judiciária 

concedida ao autor e revogada posteriormente pelo juízo, pois não pode a 

parte ser prejudicada pela atitude despropositada e desrespeitosa de seu 

procurado. Diante do não cumprimento pela parte autora da determinação 

judicial visando comprovar o seu endereço, pelas razões expostas pelo 

magistrado; bem como para juntada de procuração atualizada e com firma 

reconhecida solicitações fáceis de serem cumpridas - impõe-se o 

indeferimento da peça e, em consequência, a extinção da ação pelo art. 

485, I, do CPC/15. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1133689/PE, 

assentou entendimento no sentido de que configurada a conduta 

desidiosa e omissiva no cumprimento das exigências dos artigos 319 e 

320 do CPC, deve ser indeferida a inicial, sem julgamento de mérito, forma 

do art. 321, parágrafo único do CPC. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 

(Apelação Cível Nº 70078837275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS,... Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - 

AC: 70078837275 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/09/2018)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 

indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 

autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-14.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HENRIQUE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000327-14.2020.8.11.0011. REQUERENTE: APARECIDA HENRIQUE DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos. 

Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que o comprovante de endereço constante dos 

autos encontra-se com data superior a 03 (três) meses de validade, não 

havendo como este Juízo identificar que de fato a parte ainda se encontra 

residindo naquele local. Há que se pontuar que tal providência se faz 

necessária para evitar ajuizamento de ações com competência errônea, 

bem como com o olhar volvido a uma melhor prestação jurisdicional aos 

jurisdicionados, resguardando-os de ser alvo de fraudes, tendo em vista o 
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cenário atual evidenciado de demandas ajuizadas sem o conhecimento 

das partes. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. 

NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO E DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM 

FIRMA RECOHECIDA. INDÍCIO DE FRAUDE. AÇÃO DE MASSA. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, MANTIDA. Restabelecido o benefício da gratuidade judiciária 

concedida ao autor e revogada posteriormente pelo juízo, pois não pode a 

parte ser prejudicada pela atitude despropositada e desrespeitosa de seu 

procurado. Diante do não cumprimento pela parte autora da determinação 

judicial visando comprovar o seu endereço, pelas razões expostas pelo 

magistrado; bem como para juntada de procuração atualizada e com firma 

reconhecida solicitações fáceis de serem cumpridas - impõe-se o 

indeferimento da peça e, em consequência, a extinção da ação pelo art. 

485, I, do CPC/15. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1133689/PE, 

assentou entendimento no sentido de que configurada a conduta 

desidiosa e omissiva no cumprimento das exigências dos artigos 319 e 

320 do CPC, deve ser indeferida a inicial, sem julgamento de mérito, forma 

do art. 321, parágrafo único do CPC. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 

(Apelação Cível Nº 70078837275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS,... Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - 

AC: 70078837275 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/09/2018)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 

indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 

autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001778-11.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA ZAMBON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001778-11.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - EPP 

EXECUTADO: MARIANA ZAMBON Vistos. DEFIRO o pedido de ID n. 

29153590, razão pela qual DETERMINO a citação do executado no 

endereço ora informado, nos termos da decisão exordial. Caso a diligência 

reste infrutífera, À requerente para pugnar o que de direito em 15 (quinze) 

dias. Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a 

requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001109-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE VERSALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 29320378. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 17 de fevereiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000324-30.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUZELAINE MENDES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando que a parte impugnante apresentou 

manifestação de Id. 29314428, INTIMEM-SE as partes para especificarem 

as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, 

justificando-as, sob pena de indeferimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do §4º da R. Decisão de Id. 28205665 Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 17 de fevereiro de 2020. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-36.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DIAS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000332-36.2020.8.11.0011. AUTOR: CRISTIANO DIAS GONCALVES 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Vistos. 

Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que o comprovante de endereço constante dos 

autos encontra-se com data superior a 03 (três) meses de validade, não 

havendo como este Juízo identificar que de fato a parte ainda se encontra 

residindo naquele local. Há que se pontuar que tal providência se faz 

necessária para evitar ajuizamento de ações com competência errônea, 

bem como com o olhar volvido a uma melhor prestação jurisdicional aos 

jurisdicionados, resguardando-os de ser alvo de fraudes, tendo em vista o 

cenário atual evidenciado de demandas ajuizadas sem o conhecimento 

das partes. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. 

NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO E DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM 

FIRMA RECOHECIDA. INDÍCIO DE FRAUDE. AÇÃO DE MASSA. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, MANTIDA. Restabelecido o benefício da gratuidade judiciária 

concedida ao autor e revogada posteriormente pelo juízo, pois não pode a 

parte ser prejudicada pela atitude despropositada e desrespeitosa de seu 

procurado. Diante do não cumprimento pela parte autora da determinação 

judicial visando comprovar o seu endereço, pelas razões expostas pelo 

magistrado; bem como para juntada de procuração atualizada e com firma 
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reconhecida solicitações fáceis de serem cumpridas - impõe-se o 

indeferimento da peça e, em consequência, a extinção da ação pelo art. 

485, I, do CPC/15. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1133689/PE, 

assentou entendimento no sentido de que configurada a conduta 

desidiosa e omissiva no cumprimento das exigências dos artigos 319 e 

320 do CPC, deve ser indeferida a inicial, sem julgamento de mérito, forma 

do art. 321, parágrafo único do CPC. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 

(Apelação Cível Nº 70078837275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS,... Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - 

AC: 70078837275 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/09/2018)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 

indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 

autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSUELO A. FERREIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOHN LESTER ALVES FERREIRA OAB - MT24401/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUCIMAR MORILHO SILVEIRA (TESTEMUNHA)

GUILHERME HENRIQUE MORAES (REQUERENTE)

MAIDA PEREIRA DE LIMA (TESTEMUNHA)

ANTONIO SOUZA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

CONSUELO A. FERREIRA - ME (REQUERIDO)

ELIETE MARIA DE ALMEIDA DIAS (TESTEMUNHA)

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000084-41.2018.8.11.0011. REQUERENTE: GUILHERME HENRIQUE 

MORAES REQUERIDO: CONSUELO A. FERREIRA - ME Vistos. De pronto, 

ante o teor da certidão de id. nº 29293095 acerca da intempestividade dos 

embargos de declaração no que se refere à sentença de id nº 26414719, 

NEGO SEGUIMENTO, eis que ausente um dos pressupostos de 

admissibilidade, nos termos do art. 223 do CPC. Outrossim, RECEBO os 

embargos opostos no que se refere à decisão de id nº 29256369, eis que 

tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 17 

de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003599-50.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

 

Processo nº. 1003599-50.2019.8.11.0011 VISTOS, ETC. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS REFERENTES À URV C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

PEDIDO DE TUTELA proposta por SERGIO RICARDO DO NASCIMENTO em 

face do Município de Mirassol D’Oeste - MT, sob o fundamento, em síntese, 

de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos ditames 

da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a URV no 

ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus vencimentos 

por ser servidora pública municipal fazendo jus à incorporação do 

percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da defasagem 

verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo pagamento. 

Nesse contexto, pugna pela condenação do requerido no dever de 

incorporar definitivamente em sua folha de pagamento o percentual de 

11,98% e o pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação, observada a prescrição quinquenal. Recebida a inicial, foi 

determinada a citação do requerido e indeferida tutela de urgência 

pleiteada. Citado, o demandado apresentou contestação, arguindo 

prejudicialmente a ocorrência da prescrição. No mérito, rebate os 

argumentos constantes na exordial, aduzindo que a parte autora não se 

desincumbiu do ônus da prova, além de aduzir a inaplicabilidade do 

pretendido 11,98% de perda salarial, demandando perícia para a devida 

apuração. Ao final, pondera que fora reajustado os salários dos 

servidores, efetuando reposições salariais, razão pela qual pleiteia a 

integral improcedência da demanda. É a síntese necessária. Decido. A 

preliminar arguida pelo Município deve ser reconhecida, com respaldo na 

Súmula 11 da Turma Única Recursal do TJMT: “SÚMULA 11: O início do 

marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão 

de moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a 

edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de 

cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

861836/RN-STF).” Conforme demonstrado pelo Requerido, a Lei 

complementar n° 010 de 16 de dezembro de 1999, bem como a Lei 

complementar n° 048 de 05 de maio de 2006, dispôs sobre a 

reestruturação das carreiras do Município, sendo este o termo limite para 

se pleitear qualquer tipo de valores de URV. Ocorre que a ação presente 

fora ajuizada em data além do prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo 

em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os 

autos. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003546-69.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEY MARIA CUSTODIO - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER OAB - MT25621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando o cumprimento da medida imposta na R. Decisão 

de Id. 26850823 pela requerida, conforme ID. 29295419, intime-se a parte 

autora para manifestar sobre os referidos documentos, no prazo de 15 

(quinze) dias Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 17 de 

fevereiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003814-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ SERRANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA CAVALHEIRO MUNIZ OAB - RS107401 (ADVOGADO(A))

 

Processo 1003814-26.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA ANTECIPADA proposta por MARIA DA CRUZ SERRANO em 

desfavor de ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL, alegando que o Requerido 

realizou descontos em sua conta referente a serviços não contratados. A 

decisão proferida em ID 25830011 deferiu a inversão do ônus da prova e 

concedeu os efeitos da tutela antecipada determinando a abstenção do 

desconto no prazo de 48h, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos Reais), limitado ao teto do juizado especial. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. É 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à requerida 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, demonstrando a 

contratação dos serviços pela parte autora a justificar os descontos. Em 

sua contestação, o Requerido aduz que o autor realizou a contratação, 

mas não há possibilidade de apresentar a autorização dos descontos, 

pois, após a assinatura os documentos ficam sob a guarda de uma 

empresa terceirizada. Portanto, o Requerido não comprovou a autorização 

dos descontos. Sendo assim, restou demonstrado a falha na prestação de 

serviço pelo demandado, sendo a procedência do pedido exordial medida 

que se impõe. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à 

análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Quanto aos 

danos morais, embora a cobrança indevida de valores, por si só, não 

implica ocorrência de dano moral indenizável, tenho que os descontos 

indevidos no benefício previdenciário percebido pela autora comprovam o 

ato ilícito, de modo que ficou privada de parte do valor utilizado para o 

custeio das suas necessidades básicas e verba de caráter alimentar. 

Logo, no caso concreto, a situação a qual foi submetida a autora 

transbordou em muito a esfera dos dissabores inerentes à vida em 

sociedade, razão pela qual é devida a reparação pelos danos imateriais 

suportados. Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para: a) Confirmar a liminar concedida; b) CONDENAR o 

Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da 

CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e 

juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; c) 

CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, em dobro, o valor descontado 

indevidamente da conta da autora, no total de R$ 343,44 (trezentos e 

quarenta e três Reais e quarenta e quatro centavos), o qual deverá ser 

corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 

6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003813-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE CALEGARO OAB - MS17450 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003813-41.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO(declaração de inexistência de débito –dano material e 

moral – tutela antecipada de urgência) proposta por MANOEL PINHEIRO em 

desfavor de ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, 

PENSIONISTAS E IDOSOS, alegando, em suma, que o Requerido realizou 

descontos em sua conta bancária, contudo, não contratou seu serviço. A 

decisão proferida em ID 25830001 concedeu os efeitos da tutela 

antecipada determinando a suspensão dos descontos objeto da ação, no 

prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao teto do juizado, bem como deferiu a inversão do ônus da prova. 

A parte Requerida juntou aos autos termo de adesão que alega ter sido 

assinado pela parte autora. Em análise à assinatura do contrato 

comparada aos demais documentos juntados aos autos, resta dúvida se 

há semelhança entre as mesmas. Para aferir se a assinatura lançada no 

contrato é verídica ou não, necessária se faz a confecção de perícia 

grafotécnica e, como tal prova não pode ser produzida no procedimento 

sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, impõe-se a extinção do feito, 

a fim de que seja a ação proposta perante a Justiça Comum, momento em 

que será oportunizada a realização da prova técnica. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 3.º, caput, c/c art. 
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51, II da Lei n.º 9.099/95; Revogar a liminar deferida. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003812-56.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA GOMES NETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1003812-56.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO (declaratória de inexistência de débito –dano material e 

moral – tutela antecipada de urgência) proposta por ANA MARIA GOMES 

NETO DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, 

alegando que o Requerido realizou descontos em sua conta referente à 

anuidade de cartão de crédito, contudo, não contratou o serviço, não 

utiliza cartão e não realizou o desbloqueio do mesmo. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhuma outra situação de preliminar ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. É certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. Em sua contestação, o Requerido 

argumenta que o autor quando aderiu ao cartão de crédito do mesmo, teve 

conhecimento de todas tarifas e encargos, cuja cobrança é devida mesmo 

que não haja utilização do cartão. Todavia, o Requerido não apresentou 

sequer o contrato de abertura de conta comprovando que o autor tenha 

aderido ao serviço de cartão de crédito. Nos termos da Súmula 532 do 

STJ, constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem 

prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito 

indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. Logo, restando 

evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se o 

dever de indenizar. Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido 

pela parte Reclamante ao se deparar com a cobrança de serviços que não 

contratou e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que 

poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, é cabível a indenização por danos 

morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de, 

confirmando a liminar, DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a parte reclamada, referente ao serviço não contratado; b) 

CONDENAR o reclamado a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; c) CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, em 

dobro, o valor descontado indevidamente da conta da parte autora, no 

total de R$ 491,74 (quatrocentos e noventa e um Reais e setenta e quatro 

centavos), o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da 

ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação 

válida. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002313-37.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA SILVA BINDANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1002313-37.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C COM 

PEDIDO LIMINAR proposta por DAIANE DA SILVA BINDADE em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

alegando, em suma, que é possuidora do veículo no dia 15.01.2016 

passou Gol 1.0 GIV, placa HOJ 4469 e, no dia 26.06.2019, um fio de alta 

tensão se rompeu e caiu sobre o veículo, que estava devidamente 

estacionado em frente ao local de trabalho da autora, causando incêndio 

parcial no mesmo. Aduz que a responsabilidade pela manutenção da 

fiação é da Requerida, razão pela qual deve indenizá-la pelos prejuízos 

causados. A decisão proferida em ID 21605217 deferiu a inversão do 

ônus da prova e postergou a análise de pedido liminar para após a 

formação do contraditório. Oportunizada a produção de provas pelas 

partes na decisão proferida em ID 22932780, cujo prazo decorreu sem 

manifestação das partes. A requerida arguiu preliminar de ilegitimidade 

ativa, uma vez que a autora não comprovou a propriedade do veículo, 

pois, o documento apresentado está em nome de terceiro com o qual não 

comprovou a alegada união estável. Não havendo provas nos autos 

quanto a propriedade do bem pela autora, forçoso o reconhecimento da 

preliminar suscitada. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade ativa e, 

com amparo no Art. 485, VI do Código de Processo Civil, declaro extinta, 

sem resolução do mérito, a presente reclamação. Sem custas processuais 
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e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001637-89.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RITA BATISTA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001637-89.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pelo autor, sob o 

fundamento que o reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva 

do Banco Bradesco é contraditório. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. Em 

verdade, a parte embargante pretende a rediscussão do mérito da 

demanda, o que não é possível em sede de embargos declaratórios, cuja 

finalidade é apenas a de integrar o julgado. ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza 

togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves 

da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003607-27.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DA CONCEICAO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Processo: 1003607-27.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pelo Requerido, sob o 

fundamento de que houve omissão quanto à revogação da liminar 

deferida. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Em ID 28925154 o Embargante 

manifestou informando que não há vício na r. sentença, uma vez que 

procedeu o cancelamento do contrato a pedido da autora. Assim, tal qual 

informado pelo próprio Embargante, havendo o cancelamento do seguro, a 

revogação da liminar é inócua. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003728-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HELENITA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Processo 1003728-55.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO (declaratória de inexistência de débito –dano material e 

moral e pedido de tutela antecipada de urgência) proposta por HELENITA 

SILVA DE SOUZA em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A, 

alegando que o Requerido realizou descontos em sua conta de serviços 

não contratados, denominado Vida e Previdência. A decisão proferida em 

ID 25359987 deferiu a inversão do ônus da prova e concedeu os efeitos 

da tutela antecipada determinando a abstenção do desconto no prazo de 

48h, sob pena de multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta Reais), 

limitado ao teto do juizado especial. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de prescrição, 

pois, o objeto da ação é a negativa do contrato, devendo ser aplicado o 

prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. Passo à análise do mérito. É certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à instituição comprovar os fatos extintivos 

de sua responsabilidade, demonstrando a contratação dos serviços pela 

parte autora a justificar os descontos. Em sua contestação, o Requerido 

aduz que o autor realizou a contratação, contudo, não juntou aos autos o 

mesmo. Sendo assim, restou demonstrado a falha na prestação de 

serviço pelo demandado, sendo a procedência do pedido exordial medida 

que se impõe. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à 

análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Quanto aos 

danos morais, embora a cobrança indevida de valores, por si só, não 

implica ocorrência de dano moral indenizável, tenho que os descontos 

indevidos no benefício previdenciário percebido pela autora comprovam o 

ato ilícito, de modo que ficou privada de parte do valor utilizado para o 

custeio das suas necessidades básicas e verba de caráter alimentar. 

Logo, no caso concreto, a situação a qual foi submetida a autora 

transbordou em muito a esfera dos dissabores inerentes à vida em 

sociedade, razão pela qual é devida a reparação pelos danos imateriais 

suportados. Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 
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circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, confirmando o 

pedido liminar, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR o 

Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da 

CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e 

juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; b) 

CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, em dobro, o valor descontado 

indevidamente da conta da autora, no total de R$ 1.129,80 (mil e cento e 

vinte e nove Reais e oitenta centavos), o qual deverá ser corrigido pelo 

INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 

1% ao mês desde a citação válida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003729-40.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HELENITA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003729-40.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO (declaratória de inexistência de débito –dano material e 

moral e pedido de tutela antecipada de urgência) proposta por HELENITA 

SILVA DE SOUZA em face do ICATU SEGUROS S/A, alegando que o 

Requerido realizou descontos mensais em sua conta bancária, referente a 

seguro. Contudo, não contratou o referido serviço. Concedido os efeitos 

da tutela de urgência determinando a suspensão do desconto mensal 

objeto da presente ação, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) 

sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais), limitada ao teto do juizado, bem como deferiu a inversão 

do ônus da prova. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de prescrição, 

pois, o objeto da ação é a negativa do contrato, devendo ser aplicado o 

prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. Passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em sua contestação, o Requerido sustenta que os 

descontos são devidos ante a contratação realizada pela autora. O 

Requerido apresentou áudio no qual a autora autoriza os descontos, 

confirmando dados pessoais, afastando indícios de fraude na 

contratação. A parte autora impugnou o referido áudio sob a 

fundamentação, entre outras, de que a autora nunca residiu em Sinop/MT, 

endereço informado no áudio. Contudo, a agência bancária que consta no 

extrato juntado pela autora, agência 0953, é da cidade de Sinop/MT. 

Assim, há verossimilhança na prova apresentada pelo Requerido. Dessa 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada entre as partes e que os descontos foram previamente 

autorizados. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o 

exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001819-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SALES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

 

Processo: 1001819-12.2018.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pelo autor, alegando erro 

material na determinação de expedição do RPV pelo Presidente do Tribunal 

de Justiça. Certificada a intempestividade dos Embargos de Declaração em 

ID 28847693. Todavia, o STJ consolidou entendimento que, na ocorrência 

de intimação via DJE e via portal eletrônico, prevalece a intimação pelo 

portal eletrônico: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PRECEDIDA DE 

INTIMAÇÃO NO DJE. CONTAGEM DE PRAZO. PREVALÊNCIA DA 

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5º DA LEI 11.419/2006. 

TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. Controvérsia 

acerca da contagem de prazo recursal na hipótese de duplicidade de 

intimações, um via DJe e outra por meio de portal eletrônico. 2. "As 

intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se 

cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação 

no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5º, 'caput', Lei 11.419/2006, sem 

grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação 

via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em 

sintonia com o CPC/2015. 4. Contagem do prazo recursal a partir da data 

em que se considera realizada a intimação eletrônica. 5. Tempestividade 

do recurso, na espécie. 6. AGRAVO INTERNO PROVIDO. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 903.091 - 

RJ (2016/0098167-9). RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO. Julgado em 16.03.2017). Desta forma, certifico a 

tempestividade dos Embargos de Declaração e, consequentemente, 

conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Quanto ao objeto dos Embargos de Declaração, não há 

equívoco na decisão proferida, com fundamento no artigo 3º do 

Provimento 11/2017 CM do TJMT que determinada que o cálculo seja 

realizado pelo departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 341 de 547



Tribunal de Justiça. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003841-09.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA RODRIGUES PRADO PAGAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003841-09.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por ZELIA RODRIGUES PRADO PAGAN em desfavor de 

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, alegando que não 

contratou os serviços do Requerido, entretanto, este inseriu seu nome no 

cadastro restritivo por um débito no valor de R$ 608,04 (seiscentos e oito 

Reais e quatro centavos). Concedido os efeitos da tutela antecipada 

determinando a exclusão do nome da autora dos registros/banco de 

dados de(a) SERASA e SPC, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito 

horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada ao teto do juizado, bem como deferida a 

inversão do ônus da prova na decisão proferida em ID 25935404. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável a dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, a inscrição 

negativa foi realizada pelo Requerido. Passo ao julgamento do mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. O Requerido sustenta excludente de responsabilidade por culpa de 

terceiro. Todavia, a responsabilidade do demando é objetiva nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Das provas 

juntadas pelo Requerido, infere-se que o mesmo sequer teve o cuidado de 

verificar se o CPF cadastrado correspondia ao nome da contratante. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome da autora 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. A 

autora não pode ser prejudicada pela má administração do Requerido, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) Confirmar a liminar proferida; b) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 8. 000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003863-67.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES BLEZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

Processo 1003863-67.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral proposta por 

MANOEL ALVES BLEZA em desfavor de SABEMI SEGURADORA S.A, 

alegando que o Requerido realizou descontos em sua conta de serviços 

não contratados. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Passo à análise do mérito. Ab 

initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. Friso ainda, que a responsabilidade da ré é 

de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Em 

sua contestação, o Requerido aduz que o autor realizou a contratação, 

contudo, não juntou aos autos o referido contrato. Portanto, produziu 

provas a justificar os descontos contestados. Sendo assim, restou 

demonstrado a falha na prestação de serviço pelo demandado, sendo a 
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procedência do pedido exordial medida que se impõe. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Quanto aos danos morais, embora a cobrança 

indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano moral 

indenizável, tenho que os descontos indevidos no benefício previdenciário 

percebido pela autora comprovam o ato ilícito, de modo que ficou privada 

de parte do valor utilizado para o custeio das suas necessidades básicas 

e verba de caráter alimentar. Logo, no caso concreto, a situação a qual foi 

submetida a autora transbordou em muito a esfera dos dissabores 

inerentes à vida em sociedade, razão pela qual é devida a reparação 

pelos danos imateriais suportados. Assim, no que concerne a fixação do 

valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR o 

Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da 

CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e 

juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; b) 

CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, em dobro, o valor descontado 

indevidamente da conta da autora, no total de R$ 243,92 (duzentos e 

quarenta e três Reais e noventa e dois centavos), o qual deverá ser 

corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 

6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003624-63.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DO NASCIMENTO CONTARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA FERRAZ TEIXEIRA OAB - DF37623 (ADVOGADO(A))

MARIANNA FERRAZ TEIXEIRA OAB - DF29467 (ADVOGADO(A))

AMILCAR BARCA TEIXEIRA JUNIOR OAB - DF10328 (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003624-63.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c reparação por 

danos morais proposta por NAIR DO NASCIMENTO CONTARDI em 

desfavor da ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, 

PENSIONISTAS E IDOSOS alegando que não contratou o serviço da 

Requerida, contudo, esta realizou descontos em seu benefício 

previdenciário. A decisão proferida em ID 27920834 deferiu a inversão do 

ônus da prova. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Passo ao julgamento do mérito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. A Requerida, em sua contestação, 

sustenta que a autora autorizou os descontos, apresentando a referida 

autorização assinada pela autora, cuja assinatura é idêntica à do termo de 

audiência. Em que pese a impugnação da autora contestar o referido 

documento, não produziu contraprova, desqualificando-o. Ora, conquanto 

se tenha invertido o ônus da prova em favor da autora ante sua 

hipossuficiencia, não se pode deixar de exigir o mínimo de demonstração 

do seu direito, o que não se deu in casu. Há evidência, portanto, da 

relação contratual entre as partes, não havendo o que se falar em dano 

moral em favor da Autora, tampouco em declarar a inexistência do débito. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Ante o 

exposto, decido: a) Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC e revogo a liminar concedida. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002461-17.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTINHO KLEMENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIA LIMA RUBIM OAB - RO7327 (ADVOGADO(A))

JUCIMARO BISPO RODRIGUES OAB - RO4959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

 

“Vistos, etc. Tendo em vista o delineado no Id. 29098294, redesigno a 

solenidade outrora aprazada para o dia 04 de março de 2020, 15h30min. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência.”

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002461-17.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTINHO KLEMENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIA LIMA RUBIM OAB - RO7327 (ADVOGADO(A))

JUCIMARO BISPO RODRIGUES OAB - RO4959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

 

“Vistos, etc. Tendo em vista o delineado no Id. 29098294, redesigno a 
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solenidade outrora aprazada para o dia 04 de março de 2020, 15h30min. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência.”

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001446-13.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DE BRITO (EXECUTADO)

PAULO HENRIQUE DE BRITO 77380983172 (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Certifico que o 

CNPJ indicado nos autos para a retificação do polo ativo encontra-se em 

"formato inválido", conforme "print" anexo, razão pela qual nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS 

à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar a parte 

Autora, na pessoa de seu advogado, para manifestar o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Nova Mutum,14 de fevereiro de 2020. 

CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001447-95.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DE BRITO (REU)

PAULO HENRIQUE DE BRITO 77380983172 (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT SEGUNDA VARA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO 

ORDINATÓRIO Certifico que o CNPJ indicado nos autos para a retificação 

do polo ativo encontra-se em "formato inválido", conforme "print" anexo, 

razão pela qual nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a 

imprensa com a finalidade de intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Nova Mutum, 17 de fevereiro de 2020. CAMILLA LETICIA 

RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001318-27.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU MOGNON (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001318-27.2018.8.11.0086 Vistos. Vistos. 

Recebo a emenda a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. Cite-se a parte requerida dos termos da emenda a inicial, no 

endereço constante da inicial, para, querendo, contestar a presente ação, 

nos termos do artigo 335 no prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se a 

advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil. Após, caso na 

contestação seja alegado pelo réu qualquer das matérias enumeradas no 

artigo 337 do CPC intime-se o autor para, apresentar impugnação a 

contestação, no prazo de 15 dias, sendo lhe permitida a produção de 

prova, de acordo com o artigo 351 do CPC. Tendo em vista que o autor 

não se manifestou acerca de interesse na audiência de conciliação 

preliminar, bem como ante a escassez de mediadores no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos – CEJUSC, deixo de designar audiência preliminar 

de conciliação, iniciando-se a contagem do prazo para apresentação de 

contestação nos moldes das hipóteses previstas no artigo 231 do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Nova Mutum-MT, 21 de janeiro de 

2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001655-79.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. D. N. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

P. D. S. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA DE FATIMA DA SILVA OAB - MT0018130A (ADVOGADO(A))

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001655-79.2019.8.11.0086 

Partes: P. C. D. N. - X P. D. S. A. - ADVOGADO DO(A) 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SONIA DE FATIMA DA SILVA - 

MT0018130A Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Considerando a 

exclusão equivocada da procuração de ID. 28904672 impulsiono os autos 

para intimar a parte requerida na pessoa de sua procuradora, a fim de 

providenciar a juntada do instrumento procuratório em referência, no 

prazo de 5(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000307-26.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINIQUE MARIE BERNARD MATHIEU (AUTOR(A))

LEANE SIMONE ALTMANN (AUTOR(A))

ROBERTO RAULINO LAMEGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO BALDO (REU)

DAVID ANTONIO BALDO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000307-26.2019.8.11.0086 Vistos. Segundo 

artigo 1.314 do Código Civil, cada condômino pode usar da coisa conforme 

sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a 

indivisão, além de reivindicá-la de terceiro. Assim, a requerente Dominique 

Marie Bernard Lamego possui legitimidade para defender a propriedade do 

bem individualizado na petição inicial de quem injustamente o possua, 

independentemente da presença do coproprietário Roberto Raulino 

Lamego em Juízo. No entanto, a requerente Leane Simone Altmann, 

embora seja aparentemente a atual possuidora do bem, não detém 

legitimidade para estar no polo ativo da ação reivindicatória, uma vez que 

somente a demonstração da propriedade mediante a apresentação do 

registro na matrícula do imóvel confere legitimidade ativa à parte para 

reclamar o bem, o que não é o caso dos autos, uma vez o imóvel 

encontra-se em nome de Roberto Raulino Lamego e Dominique Marie 

Bermard Lamego. Note-se que a procuração conferida à Senhora Leane 

Simone Altmann (ID 18036155), embora o tenha sido por instrumento 

público, não tem o condão de ser translativa de direitos, pois não obedece 

aos requisitos do artigo 685 do Código Civil. Assim, concedo o prazo de 15 

(quinze) dias, novamente, para que o causídico da parte autora retifique o 

polo ativo da lide, excluindo a Senhora Leane Simone Altamann deste, ou 

apresente procuração para que ela possa representar em Juízo um ou 

ambos coproprietários do imóvel. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

NOVA MUTUM, 14 de fevereiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-53.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000290-53.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:FLAVIA 

CRISTINA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JONAS 

HENRIQUE MELDOLA DA SILVA POLO PASSIVO: CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 01/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA DAS 

ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 17 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-38.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRA REJANE GERMANO DA SILVA (REQUERENTE)

LUCIVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000291-38.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:LUCIVALDO DOS 

SANTOS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDER RESINO 

JUNIOR POLO PASSIVO: HELIO TURISMO LTDA - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

01/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 17 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-30.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN DE MORAIS LEAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA AUGUSTO ROXO 16496782822 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000298-30.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:KAREN DE 

MORAIS LEAO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIMARI CUNHA 

FONTES POLO PASSIVO: CINTIA AUGUSTO ROXO 16496782822 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 01/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 17 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000863-56.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY CRISTINA CALLEJA DIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000863-56.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): DANIELY CRISTINA CALLEJA DIEL REU: MARIA APARECIDA 

RIBEIRO DOS SANTOS Vistos. Tratam-se estes autos de Ação 

Reivindicatória de posse c/c pedido liminar de tutela de urgência, ajuizada 

por ESPÓLIO DE JOSÉ RICARDO DIEL, representada pela inventariante 

Daniely Cristina Calleja Diel, contra MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS 

SANTOS, todos qualificados. Como causa de pedir, narra, em síntese, 

que, ainda em vida, o Sr. JOSÉ RICARDO DIEL e esposa, no ano de 2002, 

adquiriram, através de escritura pública de cessão e transferência de 

direitos possessórios, uma área de terras de 24,4287 há (vinte e quatro 

hectares, quarenta e dois ares e oitenta e sete centiares), local 

denominado (Chácara Sossego), localizada no final da Avenida Brasília, 

s/n°, bairro Tonetto, perímetro urbano desta comarca, sendo que, no ano 

de 2005, procederam com a regularização da referida área de terras, 

mediante compra e venda realizada com o Município de Nova Xavantina em 

25 de Maio de 2006, conforme Título de Propriedade n° 3.811, e que no dia 

14 de Junho de 2006 JOSÉ RICARDO registrou a escritura de compra e 

venda no CRI local Matrícula n° 13.650. Informa que o Sr. José Ricardo Diel 

e sua família sempre residiram no referido local (chácara Sossego) desde 

o ano de 2002, edificando ali sua residência e moradia, exercendo a 

posse direta sobre o mesmo, informando que o Sr. José Ricardo Diel veio 

a óbito no dia 03 de abril de 2013, no entanto sua filha e seu companheiro 

continuaram morando e zelando da propriedade em comento, pois 

aguardam a conclusão do processo de inventário e a patilha dos bens 

deixados pelo de cujus. Contudo, relata que no dia 08/02/2019 a 

requerente se deparou com a requerida MARIA APARECIDA dentro dos 

limites de sua propriedade edificando uma cerca de arames, e ao 

questioná-la sobre o fato, foi informada que aquela área que estava sendo 

cercada lhe pertencia, pois havia comprado o lote da pessoa de Inelson 

Bosa, apresentando contrato de compra e venda realizado em 25/07/2014, 

e negando-se a desocupar a área da requerente. Esclarece a parte autora 

que a área turbada mede aproximadamente 420 m² (quatrocentos e vinte 

metros quadrados) e está localizada na parte frontal da chácara a frente 

da via pública que dividiu parte do imóvel, mais especificamente de onde 

passava a cerca de divisas da área (chácara Sossego) com o loteamento 

bairro Tonetto até o limite da Av. Pernambuco. Noticia ainda que diligenciou 

junto ao CRI desta comarca a fim de notificar a requerida para que 

desocupasse espontaneamente a área indevidamente ocupada, 

informando que a notificação não foi aceita e nem cumprida pela 

requerida. Por fim, pugnou pela concessão dos benefícios da justiça 

gratuita e pela concessão de tutela antecipada de urgência para que seja 

determinada a imediata e definitiva desocupação da área turbada pela 

requerida, bem como a retirada da cerca de divisas edificada sobre a 

propriedade da requerente. Com a inicial, vieram diversos documentos, 

dentre os quais: escritura pública de cessão de direitos, título de 

propriedade, escritura de compra e venda da chácara sossego, 

notificação extrajudicial e certidão do oficial, fotografias da área turbada, 

etc. Intimada a emendar a inicial para comprovar sua hipossuficiência, a 

parte autora juntou aos autos documentos, reiterando o pedido de justiça 

gratuita (ID. 23697311). Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320 do Código de processo 

Civil. Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita, eis que foi comprovada a situação de hipossuficiência da parte 

autora. No que tange ao pedido de concessão de tutela antecipada de 

urgência, após detida análise dos fatos, cotejados com os diversos 

documentos acostados pela parte autora com a inicial, tenho que é o caso 

de deferimento, pois os pressupostos para a concessão de tutela de 

urgência estão presentes. É consabido que a ação reivindicatória tem 

como fundamento do pedido a propriedade e o direito de sequela inerente 

a ela. A finalidade é a restituição da coisa que se encontra indevidamente 

nas mãos de terceiro. Nas precisas lições de Arnaldo Rizzardo, “decorre 

ela da parte final do art. 1.228 do Código, que assegura ao proprietário o 

direito de reaver os seus bens de quem injustamente os possua. Funda-se 

no direito de sequela, armando o titular do domínio de meios para buscar o 
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bem em mãos alheias, retomá-lo do possuidor e recuperá-lo do detentor. 

Visa o proprietário a restituição da coisa, seja imóvel ou móvel, eis que 

perdido se encontra o jus possessionis, pedindo que se apanhe e retire a 

mesma, que se encontra no poder ou na posse de outrem, sem um amparo 

jurídico”. (RIZZARDO. Arnaldo. Direito das Coisas, Rio de Janeiro: Forense, 

2013, p. 230). Segundo ensinamentos doutrinários, são três os requisitos 

de admissibilidade da ação reivindicatória: I) Demonstração de domínio 

atual sobre a coisa reivindicada; II) Individualização e identificação precisa 

da coisa pretendida; III) Demonstração de que o réu está exercendo a 

posse sobre a coisa de forma injusta. E no caso em análise, percebe-se 

com facilidade que a parte autora comprovou os três requisitos, já que 

acostou título translativo da propriedade em nome do de cujus (ID. 

22328201 e ID. 22328209), com domínio desde o ano de 2006, conforme 

verifica-se na matrícula do imóvel, na cadeia dominial individualizada e 

descriminada, perfazendo mais de 13 anos. Individualizou com precisão o 

imóvel turbado na petição inicial, e demonstrou que a parte requerida 

MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS está ocupando de forma 

irregular e ilegítima uma fração de área pertencente ao todo da chácara 

sossego, em nome de JOSÉ RICARDO DIEL, conforme demonstra a 

notificação extrajudicial protocolada e realizada no Cartório do 2º Ofício de 

Nova Xavantina (ID 22328211), e fotografias anexadas à inicial (ID 

22328211), que corroboram as alegações da petição inicial, inferindo-se 

que realmente há nas dependências do imóvel objeto da matrícula n° 

13.650 a delimitação de um lote, sendo utilizadas, inclusive, uma cerca 

para sua demarcação. Dito isso, percebe-se então que a probabilidade do 

direito da parte autora é latente, diante de todos esses elementos de prova 

carreados aos autos, especialmente o título aquisitivo em nome da parte 

autora e a notificação para a parte requerida desocupar o imóvel. Por sua 

vez, é de se presumir que a posse injusta e precária praticada pela 

requerida encontra-se plenamente desprovida de licitude, o que é capaz 

de causar sérios prejuízos e transtornos não só patrimoniais, mas também 

psicológicos, já que a requerente encontra-se privada de exercer seus 

plenos direitos de proprietária sobre o imóvel, a qual, segundo narra na 

inicial, reside com sua família, situação que gera insegurança, pois está 

sendo impedida de cercar e proteger sua propriedade porque a cerca 

edificada pela requerida está impedindo. Além disso, tem razão a parte 

autora quando afirma que a continuidade dessa situação pode ocasionar 

vários outros prejuízos, tais como: novas turbações, invasão de pessoas 

na propriedade, haja vista a falta de cerca e portões, invasão de animais, 

furtos de materiais e animais da requerente, furto de sua residência, 

dentre outros. E aqui reside o perigo de dano. Quanto à irreversibilidade da 

medida, é certo que a concessão da tutela antecipada poderá ser 

revertida ao final, após instrução probatória, em caso de eventual derrota 

judicial da parte autora. Sobre o tema, já decidiu nossa corte de justiça: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE 

URGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – PROPRIEDADE 

COMPROVADA – DIREITO À IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO REFORMADA 

– RECURSO PROVIDO. A ação reivindicatória é espécie de ação petitória, 

devendo ser ajuizada pelo proprietário desprovido de posse contra o 

possuidor sem propriedade (art. 1228 do CC), ou seja, nessa ação não se 

discute posse, mas apenas o domínio/propriedade. Comprovado a 

propriedade do bem imóvel, com o registro e descrição de suas 

confrontações, e indevida resistência de sua desocupação, presentes os 

requisitos para acolhimento da pretensão liminar. (TJ-MT. N.U 

1008759-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). g.n. Assim, 

demonstrada a plausibilidade do direito substancial invocado, mormente 

por não se tratar de mera conjectura ou possibilidade, o perigo de dano, 

bem como os requisitos para reivindicar a propriedade, a expedição do 

mandado reivindicatório é medida que se impõe. Ante o exposto, e por 

tudo que dos autos consta, DEFIRO a medida liminar pleiteada, e 

DETERMINO que a parte requerida desocupe a referida área turbada e 

retire as cercas de divisas e outras obras que edificou sobre o imóvel da 

requerente, no prazo improrrogável de 15 dias a partir de sua intimação, 

bem como proíbo à parte requerida de praticar quaisquer atos que atentem 

contra a propriedade da requerente, sob pena de aplicação de multa diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da liminar, 

até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de se adotar 

outras medidas eficientes ao cumprimento desta decisão. Autorizo, desde 

logo, caso seja necessário ao cumprimento desta ordem, força policial 

para o cumprimento do mandado, com as formalidades dos §§ 1º e 2º do 

art. 172, do Código de Processo Civil. Expeça-se, pois, mandado em favor 

da parte autora, citando e intimando-se a requerida para comparecer em 

audiência de conciliação a ser designada pelo CEJUSC. O prazo para 

apresentar contestação será de 15 (quinze) dias, a partir da audiência de 

conciliação. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às Providências. Nova Xavantina/MT, 03 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000044-85.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DYESSICA LORRAINY HERNANDES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILSON GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000044-85.2020.8.11.0012 REQUERENTE: DYESSICA LORRAINY 

HERNANDES MACHADO REQUERIDO: GENILSON GOMES DOS SANTOS 

Vistos. Vistos. Trata-se de Ação de Alimentos com Pedido de Fixação de 

Alimentos Provisórios ajuizada por DYESSICA LORRAINY HERNANDES 

MACHADO , neste ato representado(a) por seu responsável legal em face 

de GENILSON GOMES DOS SANTOS, ambos já qualificados nos autos. 

Segundo consta da petição inicial, o requerido e a requerente, durante a 

constância do casamento, tiveram uma filha, atualmente com 15 (quinze) 

anos de idade. Nada obstante, após o término da relação, o requerido tem 

se furtado da sua obrigação de prestar os alimentos que são devidos e 

que decorrem da relação de parentesco existente. Pugna, em caráter 

antecipatório, pela concessão de alimentos provisórios. Os autos 

vieram-me conclusos. É o breve relatório. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil. Assim, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a 

petição inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC. No que tange à fixação de alimentos provisórios, assim 

como ocorre nos demais provimentos de natureza antecipatória, impõe-se 

investigar a presença dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e 

ao perigo da demora, como vaticina ao art. 300 do CPC. Neste ínterim, 

convém analisar cada um dos pressupostos exigidos pela norma, como se 

passa a fazer. Dispõe o Código Civil que são deveres de ambos os 

cônjuges, entre outros, o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 

1.566, IV). Na pena de Orlando Gomes, citado por Flávio Tartuce (Manual 

de Direito Civil, ed. Método, pág. 1304), “os alimentos podem ser 

conceituados como as prestações devidas para a satisfação das 

necessidades pessoais daquele que não pode provê-las pelo trabalho 

próprio”. Insta consignar ainda que o dever de prestar alimentos decorre 

dos princípios da dignidade da pessoa humana e solidariedade familiar, 

ambos de índole constitucional. No plano infraconstitucional, o pagamento 

dos alimentos encontra previsão nos artigos 1.694 e 1.695, ambos do 

Código Civil, cujo teor, pela importância, transcrevo abaixo: Art. 1.694. 

Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros 

os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua 

condição social, inclusive para atender às necessidades de sua 

educação. § 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. § 2o Os 

alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a 

situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Art. 1.695. 

São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens 

suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e 

aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do 

necessário ao seu sustento. In casu, a probabilidade do direito resta 

demonstrada pela própria relação de parentesco existente entre as partes 

e comprovada pelos documentos encartados à peça inaugural. Por sua 

vez, o perigo de dano é patente, uma vez que os alimentos têm por 

consectário promover a dignidade do alimentando, que certamente não 

pode esperar o transcurso do processo até o provimento jurisdicional final 

para que tenha levada a efeito sua promoção, sob pena de dano 

irreparável. Alias, esta é a tônica do art. 4º da Lei n.º 5.478/68, que assim 

dispõe: “Art. 4º Ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos 

provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor 

expressamente declarar que deles não necessita”. Uma vez se concluindo 
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que existe o dever de alimentar, deve o juízo analisar a proporcionalidade 

entre a possibilidade de prestação alimentar do devedor e a necessidade 

do credor, a fim de aquilatar a importância adequada ao caso concreto. 

Assim, na hipótese dos autos, diante da ausência de documentos que 

comprovem de forma inconteste a renda mensal do devedor da prestação 

alimentícia, por prudência, impõe-se como razoável a sua fixação em 

percentual do salário mínimo, notadamente atento às condições 

socioeconômicas das partes. Assim, entendo como adequada a fixação 

de alimentos no montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo. Ante o exposto, e com base no art. 4º da Lei 5.478/68, 

FIXO, em caráter liminar, alimentos provisórios no percentual de 100% 

(cem por cento) do salário mínimo vigente no país, equivalente a R$ 

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) com vencimento todo dia 10 (dez) 

de cada mês, a serem pagos mediante depósito/transferência bancária na 

conta indicada na peça inaugural, a partir da citação da parte requerida 

para comparecer à audiência de conciliação, a qual deverá ser designada 

pela secretaria da Vara única. Ressalto, ainda, que o requerido deverá 

arcar ainda com 50% das demais despesas extraordinárias do infante 

(tratamento de saúde, incluindo tratamento odontológico, farmacêutica, e 

educação, etc.). Cite-se a parte requerida no endereço declinado na 

exordial, bem como intime-se a autora, na pessoa de sua genitora, para 

que ambos compareçam à audiência, acompanhados de seu(s) 

advogado(s). Ressalte-se, ainda, que o não comparecimento da 

requerente determina o arquivamento do pedido, e a ausência do réu 

importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Na 

audiência, se não houver acordo, poderá o réu oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados nos termos do art. 355, I, do Código 

de Processo Civil. Após a audiência de conciliação, com ou sem acordo, 

remetam-se os autos ao Ministério Público para ciência e manifestação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Noxa Xavantina/MT, 13 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000893-28.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JUNQUEIRA MAGALINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA Processo n.º 1000893-28.2018.8.11.0012 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: RICARDO JUNQUEIRA MAGALINI A parte autora 

manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há informações de 

que o requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada 

aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, 

homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nova Xavantina, 14 

de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000019-72.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HENRIQUE POLICARPO FERNANDES (EXECUTADO)

ANTONIO BUENO FERNANDES (EXECUTADO)

ALESSANDRO HENRIQUE FERNANDES (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

rural deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001257-63.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GOMES COMERCIO E ACESSORIOS PARA ANTENAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO HORA CARDOSO OAB - SP259805 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APOLO FREIRE DE ANDRADE - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001375-39.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ FERNANDES DA CUNHA (REQUERENTE)

EDSON CORTES REAL (REQUERENTE)

ADEMIR ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT26621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TITO ELIAS BERNI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR CARMO DE OLIVEIRA OAB - SP163319 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1001375-39.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: BRAZ FERNANDES DA CUNHA, EDSON CORTES REAL, 

ADEMIR ANDRADE REQUERIDO: TITO ELIAS BERNI Vistos. Da análise da 

petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil, motivo pelo 

qual recebo a inicial. Notifique-se o requerido de todo o teor da exordial, 

conforme aduz o art. 726 do NCPC. Feita a notificação, transcorrido 48 

(quarenta e oito) horas, DETERMINO A EFETUAÇÃO DA ENTREGA dos 

presentes autos à parte requerente, independentemente de translado, nos 

termos do art. 729 do NCPC. Após, certifique-se o decurso do prazo, e 

voltem-me conclusos para sentença, eis que a notificação constitui 

simples instrumento para comunicação formal de vontade, sendo que a 

realização da intimação os exaure. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Nova Xavantina/MT, 22 de janeiro de 2020. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000527-86.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILTO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DALBERTO DE FARIA OAB - 207.062.518-49 (PROCURADOR)

JOAO PAULO DE FARIA OAB - SP173183 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo n.º: 
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1000527-86.2018.8.11.0012 REQUERENTE: ZENILTO PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Intime-se a parte autora 

para, querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 17 de fevereiro de 

2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001344-19.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA BORGES DE MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX ANTONIO DONIZETE DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001344-19.2019.8.11.0012 REQUERENTE: JUSSARA BORGES DE 

MENDONCA REQUERIDO: MAX ANTONIO DONIZETE DE FREITAS Vistos. 

Requerido o cumprimento de sentença, INTIME(M)-SE o(s) Executado(s) 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias pagar o débito, acrescido de 

custas (art. 523 do CPC). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

retromencionado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento); 

efetuado o pagamento parcial no prazo previsto, a multa e os honorários 

previstos no § 1º incidirão sobre o restante. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, DETERMINO, desde logo, QUE 

SEJA EXPEDIDO mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o 

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Ciência ao MPE. Cumpra-se. Às 

providências. Noxa Xavantina/MT, 17 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000100-55.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOIANO BARBOSA GARCIA OAB - GO1697 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL E 

CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo n.º: 

1000100-55.2019.8.11.0012 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: LUIZ GONZAGA FARIAS Vistos. Inicialmente, verifico que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320, 

ambos do Código de Processo Civil. Portanto, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a petição inicial. 

Dispõe o art. 3º do Decreto Lei n.º 911/88 que, desde que comprovada a 

mora ou inadimplemento, o credor-fiduciante poderá requerer a busca e 

apreensão contra o devedor ou terceiro do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será condida liminarmente. Por sua vez, enuncia o artigo º, § 2º, do 

mesmo diploma que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo 

para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso 

de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário”. Pois bem. No caso dos autos, a 

constituição em mora resta comprovada pela notificação extrajudicial 

expedida por via postal pela ora autora em face da parte requerida, 

inclusive com respectivo aviso de recebimento, dando conta da sua 

efetivação. Com isto, tenho que estão preenchidos os requisitos legais 

para a concessão da liminar pleiteada a fim de determinar a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem objeto do negócio jurídico 

entabulado. Ex positis, estando presentes todos os requisitos necessários 

à concessão do pleito liminar, previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, 

DEFIRO A LIMINAR requerida pra fim de determinar a expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na peça inaugural. 

Advirta-se ao Oficial de Justiça da necessidade de apreensão dos 

documentos de porte obrigatório e de transferência do bem objeto de 

apreensão. Cite-se a parte Requerida para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida indicada, acrescida de custas 

processuais e honorários advocatícios, oportunidade na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus e/ou para apresentar contestação em 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia. Advirta-se que não havendo o 

pagamento integral do débito no prazo estipulado, consolidar-se-á a 

propriedade em favor da parte autora. Por sua vez, para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito. Nomeio como 

depositário do bem a ser apreendido a parte autora na pessoa de um de 

seu(s) representante (s), conforme exposto na exordial. Por fim, decorrido 

o prazo sem que o requerido efetue o pagamento da integralidade da 

dívida, a rescisão do contrato com a consolidação da propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio da requerente, nos termos 

do parágrafo primeiro do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Nova Xavantina, 17 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000528-37.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEZ FERREIRA DE MENES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL E 

CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo n.º: 

1 0 0 0 5 2 8 - 3 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VALDEZ 

FERREIRA DE MENES Vistos. Inicialmente, verifico que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Portanto, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do CPC, recebo a petição inicial. Dispõe o art. 3º do Decreto Lei 

n.º 911/88 que, desde que comprovada a mora ou inadimplemento, o 

credor-fiduciante poderá requerer a busca e apreensão contra o devedor 

ou terceiro do bem alienado fiduciariamente, a qual será condida 

liminarmente. Por sua vez, enuncia o artigo º, § 2º, do mesmo diploma que 

“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário”. Pois bem. No caso dos autos, a constituição em mora 

resta comprovada pela notificação extrajudicial expedida por via postal 

pela ora autora em face da parte requerida, em que pese a informação de 

que mudou-se. Vejamos o entendimento do STJ sobre o tema: [...] 3. O 

prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato 

pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da 

mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e 

apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da 

correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso 

de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, 

por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A 

bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor 

fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do 

domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as 

partes. [...] (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) Com isto, tenho que 

estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar 

pleiteada a fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão do bem objeto do negócio jurídico entabulado. Ex positis, 

estando presentes todos os requisitos necessários à concessão do pleito 

liminar, previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO A LIMINAR 

requerida pra fim de determinar a expedição de MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO do bem descrito na peça inaugural. Advirta-se ao Oficial de 

Justiça da necessidade de apreensão dos documentos de porte 

obrigatório e de transferência do bem objeto de apreensão. Cite-se a parte 
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Requerida para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

integralidade da dívida indicada, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, oportunidade na qual o bem lhe será restituído 

livre de ônus e/ou para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia. Advirta-se que não havendo o pagamento integral do 

débito no prazo estipulado, consolidar-se-á a propriedade em favor da 

parte autora. Por sua vez, para efeito de pagamento da dívida pendente no 

prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor total do 

débito. Nomeio como depositário do bem a ser apreendido a parte autora 

na pessoa de um de seu(s) representante (s), conforme exposto na 

exordial. Por fim, decorrido o prazo sem que o requerido efetue o 

pagamento da integralidade da dívida, a rescisão do contrato com a 

consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio da requerente, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Nova Xavantina, 

17 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000230-45.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANESCA MARTINS PINTO DE CAMPOS (EXECUTADO)

ALPALICE MARIA MARTINS PINTO (EXECUTADO)

RAULINDO SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000230-45.2019.8.11.0012 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: JANESCA MARTINS PINTO DE CAMPOS e outros (2) Vistos. 

Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

BANCO DO BRASIL SA em face de JANESCA MARTINS PINTO DE 

CAMPOS e outros (2), já devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, 

verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do 

artigo 320, ambos do Código de Processo Civil. Assim, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a petição inicial. 

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa. O MANDADO DE CITAÇÃO, 

PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá ser expedido em duas (02) 

vias, a primeira com o propósito de promover a citação e a segunda com o 

objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não 

seja quitado no prazo legal de três (03) dias. Citados o(s) executado(s), o 

Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o mandado e a respectiva certidão, 

a partir do que começará a correr o prazo dos embargos. No caso de 

integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão. Para o cumprimento do mandado por Oficial de 

Justiça, verifique-se o disposto no art. 212, do CPC. Citem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Noxa Xavantina/MT, 17 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000210-54.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVALE COMERCIO DE GRAOS LTDA - ME (EXECUTADO)

PAULO ANTONIO DA COSTA (EXECUTADO)

KEMYLE DALETY RIBEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o  n . º : 

1000210-54.2019.8.11.0012 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DO SERVIDOR FEDERAL LTDA REQUERIDO: AGROVALE COMERCIO DE 

GRAOS LTDA - ME e outros (2) Vistos. Considerando que a parte autora, 

mesmo devidamente intimada para promover o recolhimentos das custas 

iniciais, quedou-se inerte, DETERMINO o cancelamento da distribuição do 

feito, nos moldes do art. 291 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Noxa Xavantina/MT, 17 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000711-42.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA ZUFFO LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIAS BUENO DE SOUZA (EXECUTADO)

ILZA FABIOLA ZUFFO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000711-42.2018.8.11.0012 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: FERREIRA ZUFFO LTDA - 

ME e outros (2) Vistos. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 

(dez) dias, traga aos autos o CNPJ correto da parte Executada, sob pena 

de inviabilizar a penhora online. Advirto que no CNPJ constante dos autos 

falta algarismos que impedem a realização do ato judicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 17 de fevereiro de 

2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000473-23.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLEIDE SILVA SANTOS CAETANO (EXECUTADO)

EDIMILSON FRANCISCO CAETANO (EXECUTADO)

FELICISSIMO LOPES BARREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA BLOQUEIO/PENHORA ONLINE Processo n.º: 

1000473-23.2018.8.11.0012 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU REQUERIDO: FELICISSIMO LOPES BARREIRA e outros (2) 

Vistos. Trata-se de petitório acostado aos autos pela parte exequente com 

pedido de penhora online a ser realizada em ativos financeiros de 

titularidade da parte executada, eventualmente existentes em conta 

bancária. Inicialmente, é importante ressaltar que as cooperativas de 

créditos passaram a integrar recentemente o sistema BACENJUD, 

tornando-se desnecessária a expedição de ofício para tais instituições. 

Posto conseguinte, saliento que a penhora online de ativos em nome da 

parte devedora é perfeitamente cabível com o fito de alcançar a 

satisfação integral do débito exigido, mormente porque dentro da ordem 

preferencial legalmente prevista (art.835, I, do CPC), o dinheiro (seja ele 

em espécie ou em aplicação em instituição financeira) encontra-se em 

primeiro lugar. Desta feita, DEFIRO a penhora online, do montante solicitado 

e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento 

de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados. 

Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para 

a Conta Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos autos. 

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado por meio de advogado, ou, na falta deste pessoalmente, para fim 

de cumprimento no disposto no art. 841, “caput”, do Código de Processo 
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Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 17 de fevereiro 

de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000496-32.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DARC FERREIRA BORGES (EXECUTADO)

NIVALDO DE FREITAS BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000496-32.2019.8.11.0012 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: NIVALDO DE FREITAS 

BORGES e outros Vistos. À vista de tudo que consta do autos, DEFIRO o 

pedido de penhora por termo, que deverá ser lavrado em Secretaria com 

vistas aos dados fornecidos no petitório de Id. 22214000, e posteriormente 

entregue à parte Exequente para providenciar o registro junto à sua 

matrícula. Após a realização da penhora por termo, intime-se a parte 

Executada para se manifestar. Desde já fica nomeado o executado como 

depositário do bem penhorado Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Noxa Xavantina/MT, 17 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000151-66.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIVONE LUCIANA NEVES (EXECUTADO)

SILVANE CARLINDA MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA BLOQUEIO/PENHORA ONLINE Processo n.º: 

1000151-66.2019.8.11.0012 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU REQUERIDO: MAXIVONE LUCIANA NEVES e outros Vistos. 

Trata-se de petitório acostado aos autos pela parte exequente com pedido 

de penhora online a ser realizada em ativos financeiros de titularidade da 

parte executada, eventualmente existentes em conta bancária. 

Inicialmente, é importante ressaltar que as cooperativas de créditos 

passaram a integrar recentemente o sistema BACENJUD, tornando-se 

desnecessária a expedição de ofício para tais instituições. Posto 

conseguinte, saliento que a penhora online de ativos em nome da parte 

devedora é perfeitamente cabível com o fito de alcançar a satisfação 

integral do débito exigido, mormente porque dentro da ordem preferencial 

legalmente prevista (art.835, I, do CPC), o dinheiro (seja ele em espécie ou 

em aplicação em instituição financeira) encontra-se em primeiro lugar. 

Desta feita, DEFIRO a penhora online, do montante solicitado e, nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados. 

Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para 

a Conta Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos autos. 

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado por meio de advogado, ou, na falta deste pessoalmente, para fim 

de cumprimento no disposto no art. 841, “caput”, do Código de Processo 

Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 17 de fevereiro 

de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000577-78.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO FERREIRA BORGES (EXECUTADO)

JOANA DARC FERREIRA BORGES (EXECUTADO)

NIVALDO DE FREITAS BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000577-78.2019.8.11.0012 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: NIVALDO DE FREITAS BORGES e outros (2) Vistos. Vistos. 

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

BRADESCO em face de NIVALDO DE FREITAS BORGES e outros (2), já 

devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320, ambos 

do Código de Processo Civil. Assim, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, recebo a petição inicial. Citem-se o(s) 

executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, efetue(m) o pagamento 

da dívida, acrescida de custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses fixo em dez por cento (10%) sobre o valor 

da causa. O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E 

DEPÓSITO deverá ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o 

propósito de promover a citação e a segunda com o objetivo de promover 

a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal de três (03) dias. Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça 

juntará aos autos o mandado e a respectiva certidão, a partir do que 

começará a correr o prazo dos embargos. No caso de integral pagamento 

no prazo de três (03) dias, a verba honorária será automaticamente 

reduzida pela metade, considerando tal importe para o pagamento em 

questão. Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, 

verifique-se o disposto no art. 212, do CPC. Citem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Noxa Xavantina/MT, 17 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000422-12.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS SILVA DE MATOS (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000422-12.2018.8.11.0012 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: LUIS SILVA DE MATOS Vistos. Vistos. Trata-se de Ação 

Monitória proposta por BANCO DO BRASIL SA , em face de LUIS SILVA 

DE MATOS , ambos devidamente qualificados nos autos. Verifico que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

estando, ainda, em conformidade com a determinação posta nos artigos 

320 e 700, ambos do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial. Expeça-se o mandado de citação para cumprimento do pagamento, 

com o prazo de 15 dias, nos termos pedido na inicial (art. 701, CPC), 

anotando-se nesse mandado, que, caso o réu cumpra com a obrigação, 

ficará isento de custas (CPC, art. 701, §1º). Conste, ainda, que, nesse 

prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não havendo o 
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cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo (art. 701, § 2º, CPC). Cite-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Noxa Xavantina/MT, 17 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000744-95.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIAMAR DANIELLI (EXEQUENTE)

JULIANO DANIELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA CUNHA MARINHO OAB - MT0012501S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000744-95.2019.8.11.0012 REQUERENTE: RUBIAMAR DANIELLI e outros 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Inicialmente, RECEBO a 

petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos legais. DEFIRO o 

pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, ante a 

evidente hipossuficiência econômica da parte requerente. No que tange ao 

mérito, impende destacar que a liquidação de sentença proferida em 

ações coletivas deve obedecer ao rito previsto no art. 509, II do CPC, uma 

vez que há a necessidade de alegar e provar fato novo, especialmente a 

titularidade do direito e a extensão do dando sofrido, eis que não foram 

objeto de específica apreciação nos autos da ação originária. Assim 

sendo, CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente resposta. O procedimento observará o previsto no art. 511 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000738-88.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CRUVINEL SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000738-88.2019.8.11.0012 REQUERENTE: RECON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: MARCOS CRUVINEL SOUZA Vistos. 

Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de MARCOS 

CRUVINEL SOUZA, já devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, 

verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do 

artigo 320, ambos do Código de Processo Civil. Assim, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a petição inicial. 

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa. O MANDADO DE CITAÇÃO, 

PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá ser expedido em duas (02) 

vias, a primeira com o propósito de promover a citação e a segunda com o 

objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não 

seja quitado no prazo legal de três (03) dias. Citados o(s) executado(s), o 

Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o mandado e a respectiva certidão, 

a partir do que começará a correr o prazo dos embargos. No caso de 

integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão. Para o cumprimento do mandado por Oficial de 

Justiça, verifique-se o disposto no art. 212, do CPC. Citem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Noxa Xavantina/MT, 17 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000854-31.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PERBONI & PERBONI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE MIRANDA MEDEIROS OAB - GO25041 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGDA SILVA DA COSTA SANTOS (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000854-31.2018.8.11.0012 

REQUERENTE: PERBONI & PERBONI LTDA REQUERIDO: AGDA SILVA DA 

COSTA SANTOS Vistos. Considerando o recolhimento a importância para 

cumprimento da diligência, expeça-se mandado monitório a fim de dar 

regular prosseguimento ao feito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Noxa Xavantina/MT, 17 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000776-03.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER OAB - RS63804 

(ADVOGADO(A))

BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA OAB - MS15471 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA BECKER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000776-03.2019.8.11.0012 REQUERENTE: FRANCIOSI & ASSMANN LTDA 

REQUERIDO: MARCIA REGINA BECKER Vistos. Segundo dispõe o art. 55, 

do Código de Processo Civil, "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". Ademais, vaticina o 

§ 1º do mesmo dispositivo que "Os processos de ações conexas serão 

reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido 

sentenciado". Em linha de continuidade, o art. 58 do CPC propugna que "A 

reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, 

onde serão decididas simultaneamente". No caso dos autos, há notícias de 

que tramita perante a 2ª Vara desta Comarca ação conexa à presente 

d e m a n d a  e  q u e  l á  t e v e  p r e c e d e n t e  d i s t r i b u i ç ã o 

(1000437-44.2019.8.11.0012), sendo a mesma preventa. Com isso, à vista 

do princípio do juiz natural, o declínio de competência é medida de rigor 

para preservar a competência do juízo prevento. Ante o exposto, forte em 

tais fundamentos de fato e de direito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar e julgar o presente processo à 2ª Vara Cível e Criminal desta 

Comarca, o que faço com arrimo nos artigos, 55 e 58 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 17 de fevereiro de 

2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000140-03.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONALDO FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL E 

CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo n.º: 

1000140-03.2020.8.11.0012 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

IVONALDO FERREIRA DE SOUZA Vistos. Inicialmente, verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320, ambos 

do Código de Processo Civil. Portanto, não sendo o caso de aplicação do 
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disposto no artigo 330 do CPC, recebo a petição inicial. Dispõe o art. 3º do 

Decreto Lei n.º 911/88 que, desde que comprovada a mora ou 

inadimplemento, o credor-fiduciante poderá requerer a busca e apreensão 

contra o devedor ou terceiro do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

condida liminarmente. Por sua vez, enuncia o artigo º, § 2º, do mesmo 

diploma que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”. Pois bem. No caso dos autos, a 

constituição em mora resta comprovada pela notificação extrajudicial 

expedida por via postal pela ora autora em face da parte requerida, 

inclusive com respectivo aviso de recebimento, dando conta da sua 

efetivação. Com isto, tenho que estão preenchidos os requisitos legais 

para a concessão da liminar pleiteada a fim de determinar a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem objeto do negócio jurídico 

entabulado. Ex positis, estando presentes todos os requisitos necessários 

à concessão do pleito liminar, previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, 

DEFIRO A LIMINAR requerida pra fim de determinar a expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na peça inaugural. 

Advirta-se ao Oficial de Justiça da necessidade de apreensão dos 

documentos de porte obrigatório e de transferência do bem objeto de 

apreensão. Cite-se a parte Requerida para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida indicada, acrescida de custas 

processuais e honorários advocatícios, oportunidade na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus e/ou para apresentar contestação em 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia. Advirta-se que não havendo o 

pagamento integral do débito no prazo estipulado, consolidar-se-á a 

propriedade em favor da parte autora. Por sua vez, para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito. Nomeio como 

depositário do bem a ser apreendido a parte autora na pessoa de um de 

seu(s) representante (s), conforme exposto na exordial. Por fim, decorrido 

o prazo sem que o requerido efetue o pagamento da integralidade da 

dívida, a rescisão do contrato com a consolidação da propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio da requerente, nos termos 

do parágrafo primeiro do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Nova Xavantina, 17 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000154-84.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONEY GODOI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000154-84.2020.8.11.0012 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: RONEY GODOI DA 

SILVA Vistos. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias EMENDE a petição inicial trazendo à colação o comprovante de 

recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 

17 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000330-97.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BABY DDIVA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO(A))

WELLITON GOMES ROCHA LIMA OAB - MT24880/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000330-97.2019.8.11.0012 REQUERENTE: BABY DDIVA DA SILVA 

MARTINS REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA Vistos. Cuidam 

os autos de AÇÃO DE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada por BABY 

DDIVA DA SILVA MARTINS em face de MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA, 

todos devidamente qualificados nos autos. Conforme se infere do encarte 

processual, o procedimento seguiu seu curso regular, tendo sido 

respeitados os princípio do devido processo legal e do contraditório e 

ampla defesa. Apresentada a contestação, e por consectário, a réplica, 

os autos vieram-me conclusos para saneamento. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Nos termos do art. 357 do CPC, passo a sanear o 

feito. As partes são legítimas e estão bem representadas. Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual presentes. 

Com efeito, diante da ausência de vícios, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como pontos controvertidos: a) a obrigação do requerido de 

disponibilizar o tratamento adequado à parte autora, ainda que mediante a 

rede provada; b) a responsabilidade civil pelos atos praticados e a 

extensão do dano supostamente provocado. Intimem-se as partes para 

que, no prazo de 10 (dez) dias especifiquem as provas que pretendem 

produzir (se assim o quiserem), bem assim para que depositem o 

respectivo rol de testemunhas que deporão em juízo e que deverão 

comparecer independentemente de intimação, caso requeriam a produção 

de prova oral mediante audiência de instrução e julgamento. Noxa 

Xavantina/MT, 17 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-90.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUZIOMAR ALVES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000281-90.2018.8.11.0012 

REQUERENTE: CLAUZIOMAR ALVES BORGES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. Considerando que a parte 

autora, mesmo intimada não recolheu as custas iniciais, DETERMINO o 

cancelamento da distribuição do feito, nos moldes do art. 290 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1001258-48.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

N. DIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO DIEL (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001258-48.2019.8.11.0012 REQUERENTE: N. DIEL & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: JOSE RICARDO DIEL Vistos. Inicialmente, RECEBO a petição 

inicial, uma vez que preenchidos os requisitos legais. CITEM-SE os sócios 

e a sociedade para, no prazo de 15 (quinze) dias, concordar com o pedido 

ou apresentar contestação. A citação de todos os sócios dispensa a 

citação da sociedade. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Às providências. Noxa 

Xavantina/MT, 17 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 352 de 547



Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000227-90.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERREIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o  n . º : 

1000227-90.2019.8.11.0012 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA REQUERIDO: FRANCISCO FERREIRA 

LIMA Vistos. A parte autora manifestou-se pela desistência da presente 

ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como 

não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto 

no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas remanescentes 

pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência 

de contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Noxa Xavantina/MT, 17 de fevereiro de 

2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000639-21.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ZAMPIEIRI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o  n . º : 

1000639-21.2019.8.11.0012 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: GILMAR ZAMPIEIRI Vistos. A parte 

autora manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas remanescentes 

pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência 

de contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Noxa Xavantina/MT, 17 de fevereiro de 

2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000404-54.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES BRAZ NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o  n . º : 

1000404-54.2019.8.11.0012 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JAMES BRAZ NETO Vistos. A parte 

autora manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. REVOGO a liminar outrora 

concedida. Custas remanescentes pelo autor, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Noxa 

Xavantina/MT, 17 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000837-58.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NABIA VAZ DE SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o  n . º : 

1000837-58.2019.8.11.0012 REQUERENTE: NABIA VAZ DE SOUSA 

OLIVEIRA REQUERIDO: Vistos. Estando as partes de comum acordo e não 

havendo qualquer vício que macule o negócio jurídico entabulado pelas 

partes, HOMOLOGO a transação extrajudicial, o que faço com arrimo no 

art. 487, III, b do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos. Noxa Xavantina/MT, 17 de fevereiro de 2020. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000356-95.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOIANO BARBOSA GARCIA OAB - GO1697 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADI DANIELLI ZILLMER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o  n . º : 

1000356-95.2019.8.11.0012 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: SADI DANIELLI ZILLMER Vistos. Estando as partes de comum 

acordo e não havendo qualquer vício que macule o negócio jurídico 

entabulado pelas partes, HOMOLOGO a transação extrajudicial (Id. 

20973935), o que faço com arrimo no art. 487, III, b do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Noxa Xavantina/MT, 17 

de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000752-09.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CAMBUCI S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCAR BEM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PEDAGOGICOS E 

ESPORTIVOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o  n . º : 

1000752-09.2018.8.11.0012 REQUERENTE: CAMBUCI S/A REQUERIDO: 

EDUCAR BEM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PEDAGOGICOS E 

ESPORTIVOS LTDA - ME Vistos. Trata-se de Ação de Monitória ajuizada 

por CAMBUCI S/A em desfavor de EDUCAR BEM COMERCIO VAREJISTA 

DE ARTIGOS PEDAGOGICOS E ESPORTIVOS LTDA - ME , ambos 

devidamente qualificados nos autos. Devidamente citada, a parte 

requerida permaneceu inerte. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, é de grande valia destacar que a parte 

requerida foi devidamente citada, conforme certidão do Senhor Oficial de 

Justiça, deixando de oferecer embargos, como direito que lhe é inerente, 

com espeque no artigo 702 c do Código de Processo Civil. Assim, 

DECRETO a revelia da parte requerida, dando como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora. Por seu turno, a decretação da revelia 
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autoriza o julgamento antecipado da lide, como bem faz crer o disposto art. 

355, II, do Código de Processo Civil, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito Nessa esteira, constato que a conversão da ação 

monitória em execução é medida que se impõe. Assim, diante do 

entendimento jurisprudencial dominante e baseada nos princípios da 

instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual, 

entendo ser viável a conversão prevista em Lei. Por oportuno, convêm 

destacar que, no procedimento monitório, em virtude de sua natureza e 

constituição, torna-se de pleno direito a conversão do mandado monitório 

em título executivo. Diante do exposto, CONVERTO a decisão inicial 

mandamental em título executivo judicial, bem como o mandado inicial em 

mandado executivo (CPC, art. 701, §2 º), no valor constante da planilha de 

cálculo anexada à inicial, o qual deve ser corrigido pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

citação, servindo esta sentença como título executivo judicial, nos termos 

do art. 701, § 8º c/c art. 487, inc. I do Novo CPC. Em face da sucumbência, 

condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, 

do Novo CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000166-35.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WELISLEY GOMES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLACE RIBEIRO BRAGA OAB - MT5887/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHENNIFFER SOUZA WINTER (REU)

WELLINGTON SOUZA WINTER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000166-35.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): WELISLEY GOMES GUIMARAES REU: JHENNIFFER SOUZA 

WINTER, WELLINGTON SOUZA WINTER Vistos. Considerando a 

manifestação do requerido de ID 28988281, bem como a concordância da 

requerente no Id 29198746, redesigno esta audiência para o dia 20 de 

fevereiro de 2020, às 16h20min (HORÁRIO DE CUIABA-MT). Saem os 

presentes intimados. Intimem-se, pessoalmente, os requeridos no 

endereço informado no ID 29198746. Dê-se vista dos autos a Defensoria 

Pública. Nova Xavantina, 17 de fevereiro de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000013-65.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NX GOLD S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA FREITAS PINHEIRO OAB - BA49796 (ADVOGADO(A))

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SOFISA SA (REQUERIDO)

INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

RESIMAPI PRODUTOS QUIMICOS LTDA (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA 

EXODUS INSTITUCIONAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000013-65.2020.8.11.0012. 

REQUERENTE: NX GOLD S.A. REQUERIDO: RESIMAPI PRODUTOS 

QUIMICOS LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL, INVISTA CREDITO E 

INVESTIMENTO S.A., BANCO SOFISA SA, BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL SA Vistos. Verifica-se que o instrumento particular de 

transação e confissão de dívida juntado pela parte autora, mormente no 

que tange a relação das notas fiscais sobre as quais o instrumento surte 

os efeitos jurídicos e legais, está ilegível. Assim, determino a intimação da 

requerida para que junte aos autos cópia legível do documento celebrado 

com a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Xavantina - MT, 17 

de fevereiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-48.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CAMERA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANK SILVA SOARES (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença, encaminho intimação ao autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que lhe for de direito. Ficando ciente que extrapolado o prazo 

sem manifestação os autos serão arquivados por inércia da parte. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 17 de fevereiro de 

2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-25.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA CORREIA CACAO OAB - MT21369/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010163-25.2016.8.11.0012 REQUERENTE: MIGUEL ANGELO 

PEDROSO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos, verificou-se a ausência injustificada 

do autor à audiência de conciliação, conforme termo de audiência no id 

9154883. Tal ato de contumácia implica na extinção do processo sem 

resolução do mérito, em atenção aos princípios da celeridade e 

efetividade, tendo como paradigma o intuito conciliador dos juizados. 

Nesse sentido: Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 51, I. da Lei 9.099, de 26-09-1995, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído” (RJE, 2:108). A questão foi pacificada com a 

edição do enunciado nº 20 no Fórum Nacional dos Juizados Especiais 

(FONAJE), determinando como obrigatório o comparecimento pessoal da 

parte às audiências, nestes termos: O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. Isto posto, OPINO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95, 

ante a ausência do autor a audiência de conciliação; OPINO pela 

CONDENAÇÃO do autor em custas e despesas processuais, conforme 

entendimento explicitado no Enunciado nº 28 do FONAJE, tal condenação 

impede que se veicule novamente a demanda sem o recolhimento das 

custas nas quais foi condenado em virtude da contumácia, devendo, a 

secretaria, manter controle quanto a esta cobrança; À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. 

HOMOLOGO a sentença lavrada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/1995, para que surta seus efeitos legais e jurídicos. 

Cumpra-se. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010135-28.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA IEDA MENDES AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GYULLIANA GABRIELA DE LIMA RIZZARDI OAB - MT0016961A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010135-28.2014.8.11.0012 EXEQUENTE: SHEILA IEDA 

MENDES AGUIAR EXECUTADO: OI S.A Visto, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de processo em fase de 

cumprimento de sentença, em que fora efetuado o pagamento da 

obrigação por parte da executada, conforme comprovado nos autos, com 

o devido levantamento do valor depositado . Pelo que se verifica, a 

executada cumpriu com a sua obrigação, razão pela qual, deve-se 

extinguir o processo nos termos do artigo 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil. “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação 

for satisfeita;” Assim sendo, após o pagamento do valor devido, a 

extinção do feito é matéria que se impõe. Diante do exposto, OPINO PELO 

JULGAMENTO DE EXTINÇÃO do presente processo, a teor do contido no 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos independentemente de nova determinação, com 

as baixas de estilo. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto 

Junior Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO a sentença lavrada pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, para que surta seus efeitos 

legais e jurídicos. Cumpra-se. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010244-71.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADARCINO MOURA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

8010244-71.2016.8.11.0012 REQUERENTE: ADARCINO MOURA 

RODRIGUES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório (LJ, 38). Fundamento e decido. Extrai-se dos autos que o recurso 

foi interposto no prazo legal, contudo, sem o devido recolhimento de 

custas, conforme certidão proferida no ID 10369912 Conclui-se, então, 

que o recorrente não observou as disposições do artigo 42, § 1º, da lei n. 

9.099/95 e enunciado 115 do FONAJE: “Art. 42. O recurso será interposto 

no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição 

escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1º O 

preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito 

horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.” ENUNCIADO 115 

– Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido 

em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo 

(XX Encontro – São Paulo/SP). É importante ressaltar que o preparo é ato 

que deve ser necessariamente praticado sob pena de não recebimento do 

recurso interposto. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso 

inominado interposto pela parte promovente, em face da deserção. 

Intimem-se. Decorrido o prazo legal e nada sendo requerido, arquivem-se 

com as baixas devidas. Nova Xavantina/MT, 08 de novembro de 2017. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000370-80.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA MENDES - ME (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimado o(a) advogado(a) da parte autora que foi designada sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia 27/03/2020 às 14h00m, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Paranatinga-MT. Para realização da referida sessão, se torna necessário 

o comparecimento das partes, acompanhado de advogados(as). ZÉLIA 

ALVES BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000370-80.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA MENDES - ME (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. 

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC. ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA – 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001361-90.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CERBARO OAB - RS38459 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

oficial de justiça de ID 20306536, sob pena de devolução sem o devido 

cumprimento. Paranatinga, 17 de fevereiro de 2020. Zélia Alves Bispo da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000471-20.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. D. P. S. D. S. D. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO DA SILVA OAB - MT21332/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. (EXECUTADO)

J. L. G. C. (EXECUTADO)

S. D. M. S. (EXECUTADO)

Q. C. E. A. (EXECUTADO)

J. L. F. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 
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vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, bem 

como eventual diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Paranatinga, 

17 de fevereiro de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000654-25.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINERADORA PARACALL LTDA (REU)

 

1000654-25.2018.8.11.0044 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Paranatinga, 17 de fevereiro de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001125-07.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA FANTE AGOSTINETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GOMES OAB - MT26227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REU)

AYMORE (REU)

ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre Castrillo OAB - MT3990-O (ADVOGADO(A))

MARCELLE PADILHA OAB - RJ152229 (ADVOGADO(A))

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

 

1001125-07.2019.8.11.0044 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Paranatinga, 17 de fevereiro de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001253-61.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

INES TAELE CULEME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

1001253-61.2018.8.11.0044 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Paranatinga, 12 de fevereiro de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000903-73.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CUTAZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000903-73.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: ELZA CUTAZAGA REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. 

VISTOS. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem-se, as partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob a pena de 

indeferimento, bem como manifestem acerca da possibilidade de 

julgamento antecipado do feito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, 01 de julho de 2019. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000810-76.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DA CRUZ MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja citado a parte Requerida INSS para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001817-06.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS ROSA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ROSA BARBOSA OAB - SP348023 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

1001817-06.2019.8.11.0044. REQUERENTE: MATEUS ROSA BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Ante o teor 

da petição de ID. 29298491, defiro conforme requerido. Proceda a 

Secretaria com a redesignação da audiência conforme a pauta disponível. 

Às providências. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000690-33.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO VON HOLLEBEN (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 
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- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente para apresentar o valor da dívida 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-18.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HALID MAHMOUD DARWICHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a 

petição juntada no ID 29105593 e requerer o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000224-39.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO BARBOSA SANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente para, querendo, requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001572-92.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TORBAY GORAYEB (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TORBAY GORAYEB OAB - MT7361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO SIMOES VIEIRA (EXECUTADO)

JHONE SIMOES VIEIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente para, querendo, requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001817-06.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS ROSA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ROSA BARBOSA OAB - SP348023 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) da parte autora, Dra. FERNANDA ROSA BARBOSA - 

SP348023, da data redesignada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga 

Data: 07/04/2020 às 13h20min, devendo comunicar e comparecer 

acompanhado de seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000131-13.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL ARRUDA DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte executada dos termos da r. decisão proferida no ID 29093138.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001025-52.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCINETE DE MORAES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Diante da manifestação de fl. 18175654, defiro a restituição do 

prazo para manifestação quando a decisão de fls. 17596959, com fulcro 

no artigo 221 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte requerida para 

manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 

335, ambos do Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual 

ausência de apresentação de resposta, implicará na decretação de sua 

revelia, conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000829-48.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA OAB - MT0017562A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Cite-se o executado para, querendo, opor impugnação no prazo de 

30 dias, a teor do que dispõe o art. 535 do CPC. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000098-52.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIONE DE JESUS NOLETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS OAB - MT24284/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES
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VISTO. Diante da petição de fl. 18886560, determino a inclusão da Sra. 

Erica Luciana de Souza no polo passivo da demanda, conforme consta na 

inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000174-42.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UKENID DE CRIS DA SILVA OAB - MT24664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000176-12.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO VEDI TARIGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000183-04.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IBAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO THOME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000180-49.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LATINA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE CRISTINA DE LIMA FROES OAB - PR24384 (ADVOGADO(A))

REGINALDO DE SANTANA OAB - PR38530 (ADVOGADO(A))

PEDRO GUILHERME KRELING VANZELLA OAB - PR0036525A 

(ADVOGADO(A))

DIOGO DALLA TORRE RODRIGUES DA SILVA OAB - PR55571 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPAMPA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000182-19.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - 

ICMBio (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALCY DA SILVA DOS REIS (REQUERIDO)

ANTONIO PEDRO GOMES TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001385-50.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Cite-se o executado para, querendo, opor impugnação no prazo de 

30 dias, a teor do que dispõe o art. 535 do CPC. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000194-33.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MULTICOPY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BATISTA BARBOSA OAB - MS19165-B (ADVOGADO(A))

EDMILSON ANTONIO PATTINI JUNIOR OAB - MS19522-B (ADVOGADO(A))

JEFFERSON ELIAS PEREIRA DOS SANTOS OAB - MS6181-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON RODRIGUES CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000197-85.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE UMUARAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. F. VIEIRA - PECAS - ME (REQUERIDO)

LUANA PAULA FURINI VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000196-03.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SBM SULBRASILEIRA DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000190-93.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS GONCALVES QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000192-63.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZELINO BATISTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000191-78.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO GOMES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

PEDRO GRANDINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000930-22.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY OLIVEIRA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Uma vez ser notório o fato de os procuradores do Requerido, 

inclusive, pela pequena quantidade de membros atuantes neste Estado, 

estão impossibilitados de comparecerem às audiências designadas, 

entendo desnecessária a designação de audiência preliminar. Dou 

prosseguimento ao feito. Em saneador, passo a decidir: - PONTOS 

CONTROVERTIDOS Fixo como ponto controvertido a qualidade de 

segurado (a) especial do (a) requerente. - DAS PROVAS Defiro a 

produção da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado no prazo 

disposto no artigo 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão. Com efeito, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 1º/04/2020, às 

14h20min. Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as 

testemunhas arroladas. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000731-97.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA SANTANA SILVA DA COSTA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

AUTOS nº. 1000731-97.2018.8.11.0023 Vistos em correição. 1. Oficie-se 

a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para que traga aos autos no prazo de 15 

dias o extrato da conta corrente/poupança: 245-6 agência: 4467 em nome 

de FRANCISCA MARIA SANTANA SILVA DA COSTA – CPF: 

452.312.141-91, no período de 1º/1/2017 a 30/12/2017. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000090-75.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Uma vez ser notório o fato de os procuradores do Requerido, 

inclusive, pela pequena quantidade de membros atuantes neste Estado, 

estão impossibilitados de comparecerem às audiências designadas, 

entendo desnecessária a designação de audiência preliminar. Dou 

prosseguimento ao feito. Em saneador, passo a decidir: - PONTOS 

CONTROVERTIDOS Fixo como ponto controvertido a qualidade de 

segurado (a) especial do (a) requerente. - DAS PROVAS Defiro a 

produção da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado no prazo 

disposto no artigo 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão. Com efeito, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 1º/04/2020, às 

14h40min. Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as 

testemunhas arroladas. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000724-08.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA ROSA LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Ministério Público da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. De acordo com a Resolução TJ-MT/OE n. 9/2019 e Portaria n. 

29/2019-CM, vigentes a partir de 30/09/2019, a 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Várzea Grande passou a ser a competente para 

processar e julgar os feitos relativos à saúde pública em que o Estado de 

Mato Grosso figura como parte. Diante do exposto, DECLINO a 

competência do feito em favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande, razão por que DETERMINO a 

remessa imediata dos autos ao Juízo competente. Cumpra-se com 

urgência expedindo o necessário. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo-MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000730-15.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA SANTANA SILVA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos em correição. 1. Oficie-se a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para 

que traga aos autos no prazo de 15 dias o extrato da conta 

corrente/poupança: 245-6 agência: 4467 em nome de FRANCISCA MARIA 

SANTANA SILVA DA COSTA – CPF: 452.312.141-91, no período de 

1º/1/2017 a 30/12/2019. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000173-57.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL ALVES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Oficie-se a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para que traga aos 

autos no prazo de 15 dias os extratos existentes em nome de DOUGLAS 

MANOEL ALVES DA SILVA – CPF: 002.756.211-54 referentes ao FGTS e 

PIS. 2. Oficie-se o BANCO DO BRASIL S/A para que traga aos autos no 

prazo de 15 dias os extratos existentes em nome de DOUGLAS MANOEL 

ALVES DA SILVA – CPF: 002.756.211-54 referentes ao PASEP. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000193-48.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA VICENTE VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO HENRIQUE NARDONI OAB - MS14664 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

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

Processo Número: 1000168-35.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO VINICIUS BEZERRA DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Joicieli Dos Santos Mendonça (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES
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VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000139-82.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA ARAUJO RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Intime-se a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias; Após, conclusos. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000939-81.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR RAUL DE JESUS SILVA (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para 

responder, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 

335, ambos do Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual 

ausência de apresentação de resposta, implicará na decretação de sua 

revelia, conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 

1.1 – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou 

se deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000019-73.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO R. C. SCHOLTAO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE GONCALVES OAB - MT0011999A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

AUTOS nº. 1000019-73.2019.8.11.0023 Vistos. Diante da manifestação de 

fl. 20199255, intime-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito no prazo de 30 (trinta) dias. Após, voltem conclusos. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000917-23.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES MORAES (EXECUTADO)

SUPERMERCADO FRANLUCI LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. 1. Nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil, cite-se o 

devedor para que faça o pagamento do principal monetariamente 

atualizado, além dos encargos de juros e outros e, das custas e 

honorários, ficando advertido, também, de que a inércia importará em 

penhora coercitiva. Do mandado de citação deverá constar advertência: I - 

Sobre o prazo de 15 dias para embargos, cuja contagem se fará a partir 

da data da juntada do mandado aos autos ou, da comunicação de eventual 

juízo deprecado; II - A contagem do prazo para embargos é individual 

quando os devedores são dois ou mais, exceto para devedores cônjuges; 

III - Os embargos independem de penhora, depósito ou caução; IV - Poderá 

o devedor requerer o pagamento parcelado mensal do total da dívida em 

até 6 (seis) vezes, caso no prazo dos embargos reconheça o montante, 

comprove a realização de depósito equivalente a 30% (trinta por cento) da 

importância devida, inclusive custas e honorários. O parcelamento importa 

em majoração por correção monetária segundo o IGPM-FGV e juros de 1% 

(um por cento) ao mês. 2. Caso não seja feito o pagamento e a inicial não 

contenha especificação de bens, intime-se o devedor para que faça a 

indicação daqueles que tiver e sejam passíveis de penhora. 3. Fixo os 

honorários, para a execução, em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído a causa, porém na hipótese de pronto pagamento aqueles 

honorários ficam reduzidos à metade – art.827, § 1º do CPC. 4. Se 

necessária a penhora o Oficial de Justiça deverá cumprir, ainda, a 

avaliação e a cientificação do devedor quanto a constrição. 5. Caso a 

penhora recaia sobre bem que presta garantia hipotecária para outro 

credor, independentemente de pedido do aqui exequente e da fluência do 

prazo para eventuais embargos, promova o cartório a intimação postal - 

sendo o credor hipotecário pessoa jurídica - ou, por mandado - sendo o 

credor hipotecário pessoa natural. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000787-33.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO LIMA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Diante da manifestação de fl. 17624589, intime-se a parte autora 

para requerer o que entender de direito no prazo de 30 (trinta) dias. Após, 

voltem conclusos. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000004-70.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA BIANCONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLA CRISTINA BIANCONI OAB - MT17794/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Cite-se o executado para, querendo, opor impugnação no prazo de 

30 dias, a teor do que dispõe o art. 535 do CPC. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000151-96.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LUCAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

WILSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

ZAEL FILHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Este Juizo (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000151-96.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Levantamento de Valor]->ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74) POLO 

ATIVO: Nome: ZAEL FILHO DOS SANTOS Endereço: Travessão 06 Lote 

964, BR MT322, Sitio Sao Jorge, UNIÃO DO NORTE (PEIXOTO DE 

AZEVEDO) - MT - CEP: 78533-000 Nome: LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

Endereço: Travessão 06 Lote 964, BR MT322, Sitio Sao Jorge, UNIÃO DO 

NORTE (PEIXOTO DE AZEVEDO) - MT - CEP: 78533-000 Nome: WILSON 

APARECIDO DOS SANTOS Endereço: Travessão 06 Lote 964, BR MT322, 

Sitio Sao Jorge, UNIÃO DO NORTE (PEIXOTO DE AZEVEDO) - MT - CEP: 

78533-000 Nome: IVAN LUCAS DOS SANTOS Endereço: Travessão 06 

Lote 964, BR MT322, Sitio Sao Jorge, UNIÃO DO NORTE (PEIXOTO DE 

AZEVEDO) - MT - CEP: 78533-000 POLO PASSIVO: Nome: Este Juizo 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO da 

advogada constituída para juntar aos autos certidões negativas Federal, 

Estadual e Municipal em nome da falecida IVANETE MAURICIO DOS 

SANTOS – CPF: 956.845.061-00, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Peixoto de Azevedo, 17 de fevereiro de 2020. 

Maria Claudia Silva Policarpo (Assinado Digitalmente) Analista Judiciária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

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

Processo Número: 1000335-86.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

O. C. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000335-86.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 1.300,00 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: 

Nome: OTILIA CRISTINA DE OLIVEIRA Endereço: rua zé doca, 585, 

alvorada, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: DARLAN DOS SANTOS Endereço: RUA AEROPORTO, SN, casa 

maranhense- frente feirinha, AEROPORTO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO da advogada da 

parte autora para, no prazo da lei, apresentar manifestação quanto a 

certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID do documento: 26084490). Peixoto de 

Azevedo, 17 de fevereiro de 2020. Maria Claudia Silva Policarpo 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001004-76.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO DE JESUS AMARANTES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1001004-76.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 3.635,51 ESPÉCIE: [Valor 

da Execução / Cálculo / Atualização]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO Endereço: RUA MINISTRO 

CESAR CALS, 226, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ENIO DE JESUS 

AMARANTES Endereço: AVENIDA ITAMAR DIAS, S/N, CASA, CENTRO 

NOVO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: 

PROCEDER À INTIMAÇÃO da advogada da parte autora, para, no prazo da 

lei, apresentar manifestação quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 

do documento: 20595986). Peixoto de Azevedo, 17 de fevereiro de 2020. 

Maria Claudia Silva Policarpo (Assinado Digitalmente) Analista Judiciária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001008-16.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON SOUZA LELIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1001008-16.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 10.721,16 ESPÉCIE: [Valor 

da Execução / Cálculo / Atualização]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO Endereço: RUA MINISTRO 

CESAR CALS, 226, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: EDMILSON 

SOUZA LELIS Endereço: RUA EDIVALDO BARBOSA RIBEIRO, S/N, CASA, 

BAIRRO SANTA IZABEL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO da advogada da parte autora, 

para, no prazo da lei, apresentar manifestação quanto a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça (ID do documento: 21548179). Peixoto de Azevedo, 17 

de fevereiro de 2020. Maria Claudia Silva Policarpo (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1000784-44.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. L. O. (AUTOR(A))

D. R. L. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TERESINHA SOBRINHO OAB - MT16009/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. O. X. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000784-44.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: 

[Alimentos, Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO 

ATIVO: Nome: JOSE BENICIO LOPES OLIVEIRA Endereço: Rua São Paulo, 

505, Nova Esperança, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

Nome: DEINA REGINA LOPES FERREIRA Endereço: Rua São Paulo, 505, 

Nova Esperança, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JEOVA OLIVEIRA XAVIER Endereço: Rua Pará, 620, 

Liberdade, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para se manifestar quanto ao 

conteúdo de fls. 26113346, requerendo o que entender de direito no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos autos do processo acima identificado, nos termos 

da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, 

do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000156-55.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO LISBOA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000156-55.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: ORLANDO LISBOA PINTO Endereço: Rural, 

Chacara Uniao, Distrito Uniao do Norte, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Endereço: AVENIDA DAS 

FIGUEIRAS, - DE 1341 A 1621 - LADO ÍMPAR, SETOR COMERCIAL, SINOP 

- MT - CEP: 78550-292 Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Endereço: AV. ADEMAR RAITER, 261, CENTRO, SORRISO - 

MT - CEP: 78890-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) 

PARTES, O(A) RESPECITIVO ADVOGDO(A) , BEM COMO AS 

TESTEMUNHA(S), para comparecerem à audiência de instrução e 

julgametno e julgamento designada para o dia 25 de março de 2020, às 

14h20min, nos autos do processo acima identificado, nos termos da 

decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê 

(art. 231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 17 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000353-44.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000353-44.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 11.384,00 ESPÉCIE: 

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Antecipação de Tutela / 

Tutela Específica]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: MARTINHO FERREIRA DE SOUZA Endereço: PA Cachimbo, 

Travessão 1, Distrito União do Norte, Zona Rural, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO CETELEM S.A. 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO da sentença sob ID 27305882 proferida nos autos do processo 

acima identificado, bem como da petição sob ID 28558068, e demais 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 
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Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação 

ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 

231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT , 17 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000351-74.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000351-74.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 20.298,00 ESPÉCIE: 

[Bancários, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: MARTINHO FERREIRA DE SOUZA Endereço: PA 

Cachimbo, Travessão 1, Distrito União do Norte, Zona Rural, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

CETELEM S.A. Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO(S) POLO(S) ATIVO E PASSIVO da sentença sob ID 

27597456, proferida nos autos do processo acima identificado, vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do 

dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação, ou ao término do prazo 

para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT , 

17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000691-81.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSETTO TRANSPORTES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANUSA BAGGIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

AUTOS N. 1000691-81.2019.8.11.0023 VISTOS. Trata-se de Execução de 

Título Extrajudicial movida por ROSSETO TRANSPORTES LTDA, em face de 

DANUSA BAGGIO, visando o recebimento de um suposto crédito de R$ 

150.989,32 (cento e cinquenta mil, novecentos e oitenta e nove reais e 

trinta e dois centavos). Aduz que a Executada possui inúmeras dívidas, 

sendo necessário o arresto de bens visando a efetividade da demanda de 

forma de tutela de urgência inaudita altera pars, nos termos do artigo 799, 

VIII cumulado com o 300 e 301 do CPC, em especial em ativos de contas 

bancárias via BACENJUD e bens móveis via RENAJUD. É o relato. Pois 

bem, a respeito da matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

é de ser necessária a citação válida do executado para proceder ao 

bloqueio de ativos em conta bancária. Além disso, para ser efetivada, 

antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que 

autorizam a sua concessão. A propósito, confira: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS 

FINANCEIROS, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS 

JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES 

DA MEDIDA CONSTRITIVA. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, 

PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. 

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão 

que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, 

interposto pela União, em face de decisão que, em execução de título 

extrajudicial, indeferiu pedido de indisponibilidade de ativos financeiros da 

parte executada. O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de 

Instrumento. III. A Segunda Turma desta Corte já se manifestou no sentido 

de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou, ao menos, 

concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema 

BacenJud. Assim, mesmo à luz do art. 854 do CPC/2015, a medida de 

bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória, 

e, assim, para que seja efetivada a medida de constrição de dinheiro, por 

meio do BACENJUD, antes da citação do executado, é necessária a 

demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Nesse 

sentido: STJ, AgInt no REsp 1.693.593/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2018; REsp 1.721.168/PE, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2018. IV. O 

entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que não houve 

tentativa de citação do executado, na ação originária, não restando 

implementados os requisitos para o deferimento do arresto on line, ante a 

ausência de indícios de dilapidação patrimonial ou de dano irreparável - 
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não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de 

Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 

desta Corte. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido.” (AgInt no 

REsp 1780501/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019) Afirma o Ministro-Relator 

Marco Aurélio Bellizze, nos autos do 655.318 – RJ, que “vale ressaltar, 

que é admitido o bloqueio on-line quando frustrados os esforços para 

localização dos executados, como demonstrado no caso dos autos. ” Já o 

Ministro Antonio Carlos nos autos do Resp. 1.370.687-MG, explica que: 

“Sucede que a própria legislação prevê medidas judiciais constritivas 

passíveis de deferimento sem a prévia oitiva da parte contrária. O arresto 

executivo, também denominado de prévio ou pré-penhora, de que trata o 

art. 653 do CPC, consubstancia a constrição de bens em nome do 

executado, quando não encontrado para citação. Trata-se de medida com 

nítido caráter cautelar, que objetiva assegurar a efetivação de futura 

penhora na execução em curso e independe da prévia citação do 

devedor. Com efeito, se houver citação, não haverá o arresto, 

realizando-se desde logo a penhora. Portanto, o arresto executivo visa a 

evitar que a tentativa frustrada de localização do devedor impeça o 

andamento regular da execução.(...) Em se tratando, pois, do arresto 

executivo, a citação é condição apenas para sua conversão em penhora, 

e não para a constrição, nos termos do art. 653 do CPC.” A respeito de 

arresto online acrescentou o Ministro: “Nesse contexto, a Lei n. 

11.382/2006 positivou no sistema processual a figura da penhora on-line 

(CPC, art. 655-A), consistente na localização e apreensão, por meio 

eletrônico, de valores pertencentes ao executado depositados ou 

aplicados em instituições bancárias. Esta Corte, no julgamento do REsp n. 

1.184.765/PA (Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

24/11/2010, DJe 3/12/2010, submetido ao rito do art. 543-C do CPC), 

entendeu possível a realização de arresto prévio por meio eletrônico 

(sistema BACENJUD) no âmbito da execução fiscal. Em que pese o 

referido precedente ter sido firmado à luz da Lei nº 6.830/1980 (Lei de 

Execuções Fiscais), penso ser inevitável a aplicação desse entendimento 

também às execuções de títulos extrajudiciais reguladas pelo CPC, tendo 

em vista os ideais de celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 

Por consequência, entendo aplicar-se ao arresto executivo, por analogia, 

o art. 655-A do CPC, que permite a penhora on-line. Por semelhante razão, 

também deve se aplicar ao arresto do art. 653 do CPC o entendimento 

firmado no REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado 

em 15/9/2010, DJe 23/11/2010), segundo o qual desnecessário o 

exaurimento de busca de bens, podendo a parte, de plano, requerer a 

constrição por meio eletrônico. É evidente que o arresto executivo 

realizado por meio eletrônico não poderá recair sobre bens impenhoráveis 

(CPC, art. 649 e Lei n. 8.009/1990), por sua natureza de pré-penhora e 

considerando o disposto no art. 821 do CPC (dispositivo legal que se 

refere ao arresto cautelar):” E, resumiu a questão da seguinte forma: “(i) 

nada impede a realização de arresto de valores depositados ou aplicados 

em instituições bancárias, nos termos do art. 653 do CPC, pela via on-line, 

na hipótese de o executado não ser localizado para o ato de citação; (ii) a 

conversão do arresto em penhora se condiciona à prévia citação do 

executado e ausência de pagamento (CPC, art. 654); (iii) o arresto on-line 

independe da busca de bens físicos; e (iv) a medida constritiva não pode 

atingir bens impenhoráveis.” (destaquei) Portanto, quanto ao arresto 

liminar de ativos via on-line via BACENJUD, o mesmo somente se mostra 

possível, em caso de não localização do devedor, após esgotados todos 

os meios para este fim. Além do mais, a simples existência de diversas 

dívidas em nome da Executada não se mostra como elemento suficiente 

para permitir a penhora on-line antes da citação. Assim, não citada a 

Executada e não esgotados os meios para sua localização indefiro o 

pedido de arresto de valores via BACENJUD. Todavia, entendo que a 

realização de buscas de bens móveis e imóveis via RENAJUD e 

DOI-INFOJUD não acarretará danos irreparáveis ou de difícil reparação a 

Executada, visto que em caso de localização de bens, sua constrição se 

limitará apenas a transferência dos mesmos, evitando a dilapidação 

patrimonial. Entretanto, conforme relatórios anexos RENAJUD (veículos) e 

DOI-INFOJUD (imóveis registrados), não foram localizados bens em nome 

da Executada, restando frustrada qualquer tentativa de bloqueio dos 

mesmos, com restritivo de transferência. Cumpra-se a decisão anterior, 

expedindo-se o mandado de citação e penhora, nos endereços indicados 

pelo Exequente; Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000111-51.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU PAIANO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por 

BANCO BRADESCO S/A., em face de IRINEU PAIANO FILHO. Às fls. 

18347713 adveio a informação de acordo entre as partes. É o relatório. 

Decido. Inicialmente cumpre registrar que a conciliação pressupõe a 

existência de partes divergentes, com interesses conflitantes, que, de 

comum acordo, fazem concessões recíprocas na busca de prevenir ou 

extinguir o litígio. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de 

Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando 

atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo 

será decidido com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III “b” 

do CPC. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado 

pelo juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à 

conciliação. Assim, a homologação do acordo pelo magistrado possui o 

condão de atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz 

somente procederá a esse ato quando entender que a forma em que o 

acordo foi realizado pelas partes, atende não somente à legislação 

pertinente ao caso, como, também, seu senso de justiça. A livre 

manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que ser 

respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já que 

a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SENTENÇA PROFERIDA. 

POSSIBILIDADE. ARTIGO 125, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. Proferida a sentença e, ainda que transitada em julgado, não há 

óbice para a homologação de acordo celebrado posteriormente. Nos 

termos do artigo 125, inciso IV, do Código de Processo Civil, compete ao 

magistrado tentar conciliar as partes a qualquer tempo, objetivando, com 

isso, solucionar o conflito de interesses submetido ao crivo do Poder 

Judiciário. Cabe ao julgador buscar, a todo momento, mesmo após a 

prolação de sentença, a conciliação das partes, no intuito de alcançar o 

fim maior do processo, qual seja, a pacificação dos conflitos, com a rápida 

solução dos litígios, segundo o inciso II do artigo 125 do Estatuto 

Processual Civil. Sendo as partes maiores e capazes, além de o direito ser 

disponível, razão não há para a recusa na homologação de acordo (...)”. 

(TJDF; Rec. 2009.00.2.009007-3; Ac. 369.020; Sexta Turma Cível; Relatora 

Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito; DJ 13/08/2009). Desta 

forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o 

juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, 

quando não se vislumbre prejuízo para as partes. No caso, constato que o 

acordo celebrado preserva os interesses das partes e não constato 

nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. Por esta razão, 

HOMOLOGO para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo celebrado e, consequentemente, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso III 

“b” do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida 

no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-88.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE RODRIGUES ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR OAB - MT25920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA DEVANILDE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000794-88.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 38.400,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JUCILENE 

RODRIGUES ALENCAR Endereço: AVENIDA DOS JACARANDÁS, - DE 681 

A 1001 - LADO ÍMPAR, JARDIM JACARANDÁS, SINOP - MT - CEP: 

78557-688 POLO PASSIVO: Nome: MARIA DEVANILDE RIBEIRO DOS 

SANTOS Endereço: Rua Manaus, 107, Nova Esperança, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 INTIMANDO(A): JUCILENE RODRIGUES 

ALENCAR FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Sala de Audiência de 

Instrução e Julgamento Data: 25/03/2020 Hora: 13:00 , podendo 

apresentar no máximo três testemunhas, com fundamento na Lei 9.099/95. 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PEIXOTO DE AZEVEDO, 

17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003150-23.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO DELAZERI (REU)

VALDEMIR DIAS DE OLIVEIRA (REU)

RENATO BATISTA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA GREGORIO GOMES OAB - MT24058/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEBASTIÃO ANDRADE RIBEIRO (TESTEMUNHA)

CÁSSIO VINICIOS DAMACENA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003150-23.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ORLANDO 

DELAZERI, RENATO BATISTA DA SILVA, VALDEMIR DIAS DE OLIVEIRA 1. 

Designo audiência para o próximo dia 15/04/2020, às 13:00 horas, para 

oitiva das testemunhas arroladas pela defensoria. 2. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória. 3. Cumpra-se , 16 de setembro de 2019. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000028-65.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EDUARDO FERREIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000028-65.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

LUCAS EDUARDO FERREIRA CAMPOS RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Dê-se vistas às partes. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001439-46.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GABRIEL SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001439-46.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ELIAS GABRIEL SANTOS PEREIRA RÉU: SEGURADORA LÍDER às partes 

para que se manifestem acerca do laudo pericial. , 20 de dezembro de 

2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002501-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GARCIA SANCHES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002501-58.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

APARECIDO GARCIA SANCHES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos. I – Recebo os Embargos de Declaração para 

analisar os pontos considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros 

pela parte embargante. Os Embargos de Declaração nada mais são do que 

um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de 

sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine 

contradição ou supram omissão existente no julgado. O pressuposto de 

admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade 

ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto 

sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Nessa seara, verifico que 

os Embargos de Declaração não merecem ser acolhidos. Isso porque, 

apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo e ainda 

quanto aos efeitos que dela surgirá. II – Posto isto não ACOLHO os 

Embargos Declaratórios. III – Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002979-32.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. B. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA ALVES DE LIMA OAB - SP248378 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. S. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para comparecer para a coleta de 

material para realização do exame de DNA no dia 20/03/2020 as 15:00, 

bem como para realizar o recolhimento do valor de R$ 280,00 necessário 

para a realização do exame. Pontes e Lacerda/MT, 17 de fevereiro de 

2020.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003644-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEUZA ALVES RAMIRES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA AV. - TELEFONE: (65) 32668600 EDITAL 

DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI 

PROCESSO n. 1003644-82.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ R$ 705,26 

ESPÉCIE: EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

PONTES E LACERDA Endereço: AV MARECHAL RONDON, 522, 

PREFEITURA, CENTRO, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 POLO 

PASSIVO:EXECUTADO: MARIA NEUZA ALVES RAMIRES FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, e não sabido, quanto aos termos 

da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. Data de 

Distribuição da Ação: 28/12/2018 17:00:40 RESUMO DA INICIAL: Trata-se 

de Execução Fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA em 

face de MARIA NEUZA ALVES RAMIRES, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de IPTU/2013-0, IPTU/2014-0, IPTU/2015-0, 

IPTU/2016-0, IPTU/2017-0, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa [Nº da CDA: 1220/2018]: Data de Inscrição da Dívida Ativa: 

13/12/2018 VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS: Débito Atualizado: R$ R$ 705,26 + 10% da dívida de 

Honorários Fixados Despacho/Decisão: Vistos. I – Cite-se o executado, 

por carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora. II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da 

execução. III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo 

artigo 8º, inciso III, da LEF, proceda-se com a citação por edital. Expeça-se 

Edital de Citação com as informações necessárias previstas no inciso IV 

do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural 

apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena 

dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 

2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo 

consignado que, em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam 

nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, 

corroborado com os efeitos práticos do artigo 615-A do CPC , aplicado 

analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será 

deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria exequente, 

que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 

615-A do CPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com 

este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS) . VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda Pública, a qualquer momento, 

requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser 

penhorado, ficando, desde já ciente de que a não indicação de bem a ser 

penhorado ensejará o arquivamento em definitivo. Na ocasião, informo 

que, para efeito de celeridade processual, eventual petição de 

desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. 

VIII – Em caso de desarquivamento e reiteração injustificada de penhora 

on line, sem a indicação de bens, fica desde já ciente o exequente que o 

processo será extinto sem julgamento de mérito, na forma do art.485, III do 

CPC - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, independente de intimação 

para tal ato, vez que cientificado ab initio; Cumpra-se. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ligia Magna Silva e Machado dos 

Reis, digitei. Pontes e Lacerda/MT , 17 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001249-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NEVITON DE FREITAS FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT4202-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO GOBIRA DE SOUZA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001249-20.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: NEVITON DE FREITAS FARIA EXECUTADO: GILDO GOBIRA 

DE SOUZA JUNIOR Vistos. DEFIRO o pedido formulado à Id. 28164430 e, 

para tanto, DETERMINO a citação do réu por edital com prazo de 20 (vinte) 

dias, para que, esgotado o prazo, CUMPRA a sentença, acrescida de 

custas processuais, se houver, no prazo de 15 dias, consignando, desde 

já, que não ocorrendo pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o 

débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor da execução (art. 523 e seu § 1º, do 

NCPC). Decorrido o prazo do edital e não havendo resposta do executado, 

o que deverá ser certificado oportunamente, em atenção ao que dispõe o 

art. 72, II, do NCPC, NOMEIO desde já a Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso, por meio de seus representantes que militam nesta comarca, 

para oficiar no feito como curador à lide. Por consequência, após o 

cumprimento de todas as deliberações constantes deste decisório, DÊ-SE 

VISTA dos autos à referida instituição, a fim de que requeira e apresente o 

que entender cabível. No mais, INDEFIRO o pedido de suspensão da 

carteira nacional de habilitação e passaporte do executado, pois se tratam 

de medidas coercitivas atípicas que só podem ser adotadas após 

esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora. Ao 

final, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para análise e deliberação. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 17 de fevereiro 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001051-46.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE MARIA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001051-46.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

RUTE MARIA SILVA SANTOS REU: VIVO S.A. Vistos. INTIMEM-SE as 

partes, por meio de seus advogados, para que, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, iniciando-se para o autor, ofereçam suas alegações finais. 

Na sequência, à conclusão para prolação de sentença. Pontes e Lacerda, 

17 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001539-98.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVACIR APARECIDO MACEDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIGUEL DE CARVALHO FRANCO OAB - MG38032 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001539-98.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) PARTE AUTORA: 

AUTOR(A): MAURICIO VIEIRA PARTE RÉ: REU: DEVACIR APARECIDO 

MACEDO Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de 

Apelação de ID 29226414 apresentado, e com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para que apresente as 

contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 17/02/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003970-08.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA BERNARDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE PACHURI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003970-08.2019.8.11.0013. 

EXEQUENTE: CELIA BERNARDO DA SILVA EXECUTADO: ODAIR JOSE 

PACHURI Vistos. Considerando que a autora informou a impossibilidade de 

obter a tutela específica almejada, DEFIRO a conversão da presente ação 

de execução de obrigação de fazer em ação de execução por quantia 

certa contra devedor solvente, nos termos do art. 499 do NCPC. Assim, 

INTIME-SE o devedor, por carta postal guarnecida com aviso de 

recebimento, para CUMPRIR a sentença/acórdão, acrescido de custas 

processuais, se houver, no prazo de 15 dias, consignando, desde já, que 

não ocorrendo pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% 

sobre o valor da execução (art. 523 e seu § 1º, do NCPC). Efetuado o 

pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, proceda-se à 

liberação à parte credora mediante ALVARÁ. Transcorrido o prazo sem 

pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO (art. 525, do NCPC). Havendo ou não 

impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE o exequente, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Na sequência, à conclusão. Às providências. 

Pontes e Lacerda, 17 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000770-90.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT5111-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000770-90.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: JOSE GOMES 

DA SILVA Vistos. HOMOLOGO a proposta de honorários periciais 

apresentada nos autos em Id. 24550848. No mais, CUMPRA-SE na íntegra 

a decisão de Id. 23547621. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Pontes e Lacerda, 17 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Ofício Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001697-56.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 368 de 547



BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Ofício n.º 62/2020. Dados do processo: Processo: 

1001697-56.2019.8.11.0013; Valor causa: R$ 21.342,40; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Bancários]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): JOAO MARTINS Parte Ré: 

REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Assunto: Solicitar extrato. 

Prezado(a) Senhor(a): Pelo presente, solicito a Vossa Senhoria que 

forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o comprovante de recebimento da 

ordem de pagamento emitido pelo Banco Itaú Consignado S/A em favor de 

João Martins (CPF sob n° 581.921.401-30), no valor de R$ 1.599,67 (mil, 

quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), com os 

seguintes dados: Agência 3308-1, Conta bancária 31027172-X, Banco do 

Brasil, Ficha de compensação de nº 554726351. Segue anexa decisão de 

ID 29081350 e documento de ID 25251362. Pontes e Lacerda, 17 de 

fevereiro de 2020 Atenciosamente, CLÁUDIO DEODATO RODRIGUES 

PEREIRA Juiz de Direito - Assinado eletronicamente. A(O) BANCO ITAÚ 

CONSIGNADOS S/A. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32668600

Ofício Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001370-14.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO FERREIRA PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Ofício n.º 63/2020-PJE. Dados do processo: Processo: 

1001370-14.2019.8.11.0013; Valor causa: R$ 10.809,82; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Bancários]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): ALONSO FERREIRA PAES 

Parte Ré: REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Assunto: Solicitar 

extrato. Prezado(a) Senhor(a): Pelo presente, solicito a Vossa Senhoria 

para que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o comprovante de 

recebimento da ordem de pagamento emitido pelo Banco Itaú BMG 

Consignado S/A em favor de Alonso Ferreira Paes (CPF sob n° 

080.369.001-06), no valor de R$ 607,24 (seiscentos e sete reais e vinte e 

quatro centavos), com os seguintes dados: Agência 3308-1, Conta 

bancária 31027172-X, Banco do Brasil, Ficha de compensação de nº 

548611572. Segue anexa decisão de ID 29133937 e documento de ID 

24985966. Pontes e Lacerda, 17 de fevereiro de 2020 Atenciosamente, 

CLÁUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA Juiz de Direito - Assinado 

eletronicamente. A(O) BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A SEDE DO 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32668600

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000394-70.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

WEKCILEI HENRIQUE PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000394-70.2020.8.11.0013. 

EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A. 

EXECUTADO: WEKCILEI HENRIQUE PEREIRA. Vistos. INTIME-SE a parte 

autora/exequente, na pessoa de seu advogado (a), via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e 

despesas de ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do processo, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 14 de 

fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000321-98.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE LUCAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT4202-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC RALPH SILVA VIEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000321-98.2020.8.11.0013 AUTOR (A): 

ANALICE LUCAS FERREIRA. RÉU: MC RALPH SILVA VIEIRA FERREIRA. 

Vistos. ANALICE LUCAS FERREIRA, qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO 

DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA contra 

MC RALPH SILVA VIEIRA, também qualificado. A autora, em apertada 

síntese, alega que o requerido tem construído um muro de modo a invadir o 

lote a ela pertencente, qual seja, o lote único, da quadra 20, do loteamento 

São José, com área de 143 m² (cento e quarenta e três metros 

quadrados). Continua narrando que, a despeito de buscar uma solução 

amigável, o requerido não cessou a construção do muro, sob a alegação 

de que ele é proprietário de parcela do imóvel do qual alega a autora ser 

proprietária. Por tais motivos, requereu a autora pela concessão da tutela 

de urgência, de modo a determinar que o requerido paralise a construção 

do muro. Juntou os documentos de ID nº. 28967664 a 28967674. Após o 

despacho de ID n.º 28988397, a autora emendou a inicial em ID n.º 

29083711. E os autos vieram conclusos. É a suma do necessário, 

fundamento e decido. Inicialmente, RECEBO o petitório de ID n.º 29083711 

como emenda à inicial. A tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada tem os seus fundamentos descritos no artigo 300 do NCPC, 

nestes termos: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Por sua vez, o jurista Daniel Amorim 

Assumpção Neves, ao lecionar sobre a tutela provisória de natureza 

antecipada, diz que: “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo 

de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, 

mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da 

cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de 

tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua 

decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou 

probabilidade – de o direito existir [Manual de Direito Processual Civil, 

Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 660]”. Logo, é 

necessária a presença da probabilidade do direito e, também, do perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem os quais, impedem a 

concessão da tutela provisória almejada. Pois bem. As alegações da 

autora são verossímeis, certo que para apurar o local correto para 

construção do muro e divisão dos lotes, é necessária dilação probatória. 

Os documentos de ID n.º 28967667, 28967670, 28967673 e 28967674 

evidenciam que a obra da parte ré pode estar em desconformidade com 

as normas legais aplicáveis, afetando a estabilidade do imóvel 

confrontante de propriedade da autora, reputando-se plausível a 

suspensão imediata da obra realizada no imóvel objeto da demanda. Neste 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO 

C/C PEDIDO DE LIMINAR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – NÃO 
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COMPROVAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – 

PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE 

URGÊNCIA – LIMINAR RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

A concessão de liminar de interdito proibitório exige a comprovação da 

posse sobre o bem e do justo receio de moléstia, a teor do disposto no art. 

567 do CPC, o que ocorreu no caso em tela. (TJ-MT - CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10077936320188110000 MT, 

Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

07/02/2019). Assim, presentes os requisitos necessários, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada 

na peça de ingresso, e, consequentemente, DETERMINO que o réu cesse, 

imediatamente, a construção do muro, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

EXPEÇA-SE mandado proibitório. Antes de prosseguir na atividade deste 

Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos 

caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de 

solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito 

como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à 

solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca 

a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de 

forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 20 de março de 2020, 

às 16h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão para 

homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) 

para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos 

autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. 

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado do mérito. Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, caput¸ do NCPC. 

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

e Lacerda, 17 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000406-84.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO URBANSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000406-84.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

EDUARDO URBANSKI. RÉU: UNIMED VALE DO SEPOTUBA – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE 

IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, ajuizada por EDUARDO URBANSKI, devidamente qualificado e 

assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da 

UNIMED VALE DO SEPOTUBA, também qualificada nos autos. Em síntese, 

narra o autor que é beneficiário do plano de saúde coletivo operado pela 

requerida desde janeiro de 2015, e, neste mesmo ano, realizou 

procedimento cirúrgico com autorização da empresa requerida, tendo em 

vista ter sofrido fratura na coluna. Ocorre que em decorrência do 

surgimento de dores frequentes, o médico ortopedista que acompanha o 

autor desde o início do seu tratamento entendeu pela necessidade de 

novo procedimento cirúrgico. O novo procedimento consistiria na retirada 

do material anteriormente empregado e utilização de novo material, 

abrangendo toda a região afetada, evitando-se assim “emenda na coluna”. 

Sendo o autor beneficiário do plano de saúde operado pela requerida, a 

procurou a fim de que custeasse o novo procedimento. Entretanto, a 

realização do tratamento foi negado, sob fundamento de que se deve 

utilizar uma técnica diferente da indicada pelo médico especialista que 

acompanha o autor. Obviamente, discordando do parecer expedido pela 

requerida, o médico do autor se nega a realizar o procedimento nos 

moldes indicados pela requerida por entender indevido, haja vista a 

possibilidade de ao invés de beneficiar o autor, acabar por prejudica-lo 

ainda mais. Por tais razões, pleiteia o autor pela concessão da tutela de 

urgência, a fim de que seja determinado ao requerido que custeie o 

tratamento indicado pelo médico que acompanha o autor. Jungiu aos autos 

os documentos de ID n.º 29311293 a 29312642. E os autos me vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada tem os seus fundamentos descritos no 

artigo 300 do NCPC, nestes termos: “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Por sua vez, o 

jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, ao lecionar sobre a tutela 

provisória de natureza antecipada, diz que: “A concessão da tutela 

provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da 

existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito 

exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na 

concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os 

elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas 

na mera aparência – ou probabilidade – de o direito existir [Manual de 

Direito Processual Civil, Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 

660]”. Logo, é necessária a presença da probabilidade do direito e, 

também, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem 

os quais, impedem a concessão da tutela provisória almejada. Pois bem. 

Destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes é indene de 

dúvidas, de consumo, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor 

e, também, aos ditames da Lei nº 9.656/98, que regula os planos e 

seguros privados de assistência à saúde. A inicial vem acompanhada com 

documento (ID n.º 29311297) que comprova a relação jurídica existente 

entre as partes, bem como a prescrição médica para realização do 

tratamento mencionado na exordial (ID n.º 29311298), evidenciando a 

probabilidade do direito da parte Autora. Além disso, o documento de ID n.º 

29311307 indica, ao menos neste momento processual, que a requerida 

não autorizou o custeio do tratamento prescrito ao requerente. Por sua 

vez, o perigo do dano resta evidente diante do grave quadro clínico 

apresentado pelo requerente, visto que está acometida do seguinte 

diagnóstico (“sic” ID n.º 29311296): (...) O mesmo foi submetido a cirurgia 

para tratamento de FRATURA DE COLUNA LOMBAR com artrodese de 

L1L2 e L2L3 no dia 17/11/2015. Refere ainda dores lombares, a cirurgia 

gera restrição de movimento definitivo destes seguimentos artrodesados, 

gera uma sobrecarga de discos adjacentes e com risco de lesão destes 

discos adjacentes caso mantenha com sobrecarga laboral típica da 

função declarada. Ressonância atual com estenoso foramial BILATERAL 

EM 1415 E EM L3L4 de 50% bilateral em com compressão de raízes em 

ambos. Encontra-se no aguardo de autorização de nova cirurgia para 

descompressão em região lombar inferior. (...) Nesse contexto, não pode 

a requerida negar a cobertura dos tratamentos na forma prescrita, indo de 

encontro a recomendação médica quanto à imprescindibilidade dos 

tratamentos toda a morosidade da ré em atender aos pedidos do autor. É 

certo que as operadoras de planos de saúde podem regular as doenças 

que terão cobertura pelo plano, mas não podem restringir a forma e/ou 

material a ser utilizado para o tratamento, uma vez que esta esfera é 

atribuída ao médico responsável pelo tratamento do paciente. Neste 

sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO– NECESSIDADE – PACIENTE 

COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – PATOLOGIAS DIVERSAS – 

AUTISMO – TRATAMENTOS RECOMENDADOS POR PROFISSIONAL 

MÉDICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, 

antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado 

e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Não pode o 

plano de saúde, por conta própria alterar ou ir de encontro a 

recomendação médica quanto à imprescindibilidade do tratamento especial 

a ser fornecido ao agravado. III - O preceito maior da dignidade da pessoa 

humana e do direito à vida prevalecem em face de divergências 

encontradas no que diz respeito ao fornecimento de serviço médico ao 

indivíduo. IV - Ainda que o tratamento indicado pelo médico especialista, 

não conste no rol de tratamento da ANS – Agência Nacional de Saúde, 
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não pode a agravante, utilizar esse pretexto para se furtar de atender à 

cuidado médico essencial para garantir um tratamento digno ao agravado. 

(SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018, negritei). Sobre o 

tema, Francisco Loureiro leciona: “É rigorosamente irrelevante que a ANS 

não tenha ainda catalogado o medicamento ou o tratamento ministrado ao 

paciente pelo médico que o assiste. Entre a aceitação da comunidade 

científica e os demorados trâmites administrativos de classificação, não 

pode o paciente permanecer a descoberto, colocando em risco bens 

existenciais. Evidente que não pode um catálogo de natureza 

administrativa contemplar todos os avanços da ciência, muito menos 

esgotar todas as moléstias e seus meios curativos usados pela 

comunidade médica com base científica.” (Responsabilidade Civil na Área 

da Saúde, Regina Beatriz Tavares da Silva [coord.], São Paulo, Saraiva, 

2007, p. 307-308). Desta forma, nesta fase de cognição sumária, entendo 

que estão presentes os requisitos exigidos em lei para deferimento da 

tutela na forma pretendida. Assim sendo, CONCEDO a tutela de urgência, a 

fim de DETERMINAR que a requerida autorize, no prazo de 72 (setenta e 

duas) horas, o procedimento cirúrgico indicado pelo médico especialista 

em ortopedia, Dr. Fábio Peres de Mendonça, que acompanha o autor 

desde o início do tratamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos 

termos do artigo 537, “caput”¸ do NCPC. Ante as razões apresentadas, 

inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do 

NCPC. Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar 

que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de 

implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, 

chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a 

conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos 

por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi 

recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a 

conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, tratando-se de 

matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço nº 

3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja 

realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 24 de março de 2020, às 14h00min. Na hipótese da 

sessão restar frutífera, REMETAM-SE os autos à conclusão. Para tanto, 

CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à 

sessão de mediação/conciliação ora designada, consignando-se 

expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado para a 

realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham 

amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) autor (es), na 

pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à 

Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. Cumpridas as 

etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Pontes e Lacerda, 17 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000402-47.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

GESSELE DA SILVA RODRIGUES OAB - 009.957.251-60 

(REPRESENTANTE)

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - 939.270.701-06 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CORDEIRO DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000402-47.2020.8.11.0013 AUTOR (A): J. 

A. DA S. R. S. REPRESENTANTE: GESSELE DA SILVA RODRIGUES. RÉU: 

MARCELO CORDEIRO DE SOUZA. Vistos. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, caput, do NCPC. 

PROCESSEM-SE os autos em segredo de justiça, nos termos do artigo 

189, II, do NCPC. ARBITRO os alimentos provisórios em 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, nos termos do art. 4° da Lei n. 5.478/68, 

a serem pagos mensalmente todo dia 10 (dez) de cada mês, a partir da 

citação, uma vez que não há elementos probatórios nos autos que 

indiquem que o réu possa contribuir com valor maior ao ora arbitrado. 

INTIME-SE. Do mais, antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se 

ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido 

de implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, 

chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a 

conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos 

por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi 

recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a 

conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, tratando-se de 

matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço nº 

3/2012 – NPMCSC, determino que os presentes autos sejam remetidos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja 

realizada a tentativa de conciliação a qual fica, desde já, designada para o 

dia 14 de abril de 2020, às 14h00min. INTIMEM-SE as partes para que 

compareçam à audiência de conciliação. Na hipótese da sessão restar 

frutífera, COLHA-SE a manifestação do Ministério Público, por meio de 

remessa dos autos e, na sequência, à conclusão. Para tanto, CITE(M)-SE 

e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à sessão de 

mediação/conciliação ora designada, consignando-se expressamente no 

mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa 

será contado a partir do dia aprazado para a realização da sessão de 

mediação, caso as partes não se componham amigavelmente. Ofertada a 

contestação, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu (sua) advogado 

(a) ou mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar 

impugnação no prazo legal. Após, VISTA ao Ministério Público. Cumpridas 

as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 17 de fevereiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000405-02.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DO CARMO CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000405-02.2020.8.11.0013. AUTOR: 

APARECIDA DO CARMO CARDOSO. RÉU: MUNICÍPIO DE PONTES E 

LACERDA. Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 

do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum 

(NCPC, art. 318, caput). Ante as razões apresentadas, inclusive, com a 

juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Antes de 

prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 20 de março de 2020, 

às 15h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão para 

homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) 

para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 371 de 547



para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) 

autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa 

dos autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. 

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 17 de fevereiro 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000417-16.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CORREA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000417-16.2020.8.11.0013 AUTOR (A): 

ALICE CORREA DE CARVALHO. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Compulsando-se o acervo de provas carreadas no 

processo, verifica-se que, não obstante a parte requerente tenha se 

submetido à avaliação médica, não restou suficientemente claro e evidente 

que, de fato, seja portadora de moléstia grave que tenha o condão de 

acarretar limitação e/ou obstaculização de sua capacidade para 

desenvolver atos da vida civil e/ou para o trabalho; de idêntica forma, 

nada foi registrado no que diz respeito à possibilidade de reversão do 

quadro clínico. Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foi 

promovida, ainda que a título precário, a demonstração da existência de 

moléstia que tenha tornado a parte requerente incapaz para o exercício de 

atividade laborativa; o que torna, ao menos até o presente momento, 

volúvel e efêmera qualquer constatação a respeito da sua incapacidade 

total e/ou parcial e permanente e/ou temporária para o trabalho — 

circunstância essa que afasta a configuração da plausibilidade do direito 

invocado, a concessão da tutela de urgência, nos moldes em que foi 

pretendida, afigura-se inviável. Desta forma, não vislumbro, por ora, a 

caracterização de prova inequívoca que leve a verossimilhança do direito 

invocado. Vale frisar, também que, cabe à parte autora o ônus de provar o 

alegado, produzindo as provas que entender pertinentes, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção deste Juízo. Assim, considerando 

que a autora não demonstrou a presença dos requisitos necessários ao 

deferimento do pedido, ou seja, o “fumus boni juris” e o “periculum in 

mora”, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência almejado pela parte autora 

ALICE CORREA DE CARVALHO, ao menos até a presente etapa 

processual, nada impedindo que, posteriormente, a questão possa ser 

reavaliada, concedendo, se for o caso, a medida antecipatória. CITE-SE a 

autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta dentro do prazo 

de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344, 

"caput", do NCPC. Após, com a juntada da contestação da autarquia 

requerida, INTIME-SE a parte autora através de seu advogado, via DJE 

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

apresentada. Em seguida, com o transcurso do prazo acima mencionado, 

que deverá ser certificado, ou a juntada da impugnação, DETERMINO a 

realização de exame pericial, para tanto desde NOMEIO como perito nos 

autos o ilustre médico Dr. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM-MT 

2949, com endereço Hospital Sotrauma, Av. Dom Aquino, nº 355, Centro, 

CEP 78055-378, na cidade de Cuiabá/MT, telefones (065) 3624-9211 e 

(65) 99637-8410, o qual deverá ser intimado acerca da nomeação levada 

a efeito, independentemente de compromisso, e deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias 

para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos 

do NCPC). ARBITRO os honorários periciais devidos ao perito ora 

nomeado no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), forte nos arts. 1º e 3º, 

§ 1º, ambos da Resolução nº 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no 

Município de Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cuiabá/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 448Km da sede desta Comarca, e, 

consequentemente, faz como que o “expert” percorra a distância 

aproximada de 896Km para a realização dos exames médicos referentes 

aos processos em que atua como perito, implicando ainda em gastos, pelo 

perito, com estadia, alimentação, entre outros. Deverá o(a) Gestor(a) 

Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar a 

parte autora e, mediante carta com aviso de recebimento intimar a 

autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos II e III, do 

NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia 

a ser designada, independentemente, de intimação. Com o laudo pericial 

nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no prazo de 15 

(quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, com o integral cumprimento 

das determinações acima mencionadas, promova a conclusão dos autos. 

INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, via Diário da Justiça 

Eletrônico. A propósito, CONCEDO a parte autora o beneplácito da 

assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 17 de fevereiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001316-48.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAURACY SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001316-48.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Lauracy Soares de Souza Réu (é, s): Banco Cruzeiro do Sul S/A Vistos. 

LAURACY SOARES DE SOUZA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca celebrou negócio jurídico 

com o requerido. Diante disso, afirma que as cobranças são indevidas, e, 

por isso, pleiteia a declaração de inexistência do negócio jurídico e, 

consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente 

descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano 

moral. Juntou documentos. O réu ofereceu contestação em Id: 23359989, 

alegando, preliminarmente, o cancelamento da audiência de conciliação e a 

concessão, em seu favor, dos benefícios da justiça gratuita. Quanto ao 

mérito, impugnou as demais pretensões autorais, sob o fundamento da 

inexistência dos requisitos autorizadores para a procedência do pedido 

indenizatório por dano moral, bem como a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou documentos. Audiência 

de conciliação restou prejudicada, conforme termo anexado no Id: 

23973817. Com vistas dos autos, a autora impugnou a contestação. Em 

seguida, em decisão proferida no Id: 27347654, determinou-se a intimação 

pessoal da autora, para que comparecesse perante o balcão da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, munida dos documentos pessoais, 

para ratificar a procuração outorgada nos autos. A parte autora interpôs 

os embargos de declaração (Id: 27489290), o qual foi rejeitado no Id: 

27870972. Em cumprimento a decisão, a autora compareceu neste juízo e 

ratificou as informações constantes do feito, conforme certidão de Id: 

28244329. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. De partida, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerida, eis que não demonstrou 

nos autos a impossibilidade de custear as despesas do processo, não 

podendo tal situação ser subentendia simplesmente por que se encontra 

em recuperação judicial. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DA 

LEI 13.015/2014. DESERÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 

PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. O recurso de revista foi interposto em 

10/08/2017, anteriormente à vigência da Lei nº 13.467/2017. Inaplicável, 
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portanto, o § 10 do art. 899, da CLT, acrescentado pela Lei nº 13.467/17, 

segundo o qual "são isentos do depósito recursal os beneficiários da 

justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação 

judicial", uma vez que a decisão recorrida não foi publicada sob sua 

vigência. De acordo com a Súmula nº 463, II, do TST, a simples declaração 

da pessoa jurídica de que se encontra em dificuldades financeiras não é 

hábil à concessão do benefício da justiça gratuita, não tendo sido 

colacionados aos autos os documentos indicativos da real situação 

econômica dos Reclamados. Além disso, a concessão do benefício da 

justiça gratuita não abarca o depósito recursal, que não ostenta a 

natureza de taxa judiciária. Fundamentos da decisão agravada não 

desconstituídos. Agravo interno de que se conhece e a que se nega 

provimento. (TST - Ag-AIRR: 13312120145060103, Data de Julgamento: 

20/03/2019, Data de Publicação: DEJT 22/03/2019). Lado outro, 

considerando que a parte autora formulou pedido de inversão do ônus 

probatório na inicial, passo a analisá-lo. Da inversão do ônus da prova. O 

Código de Defesa do Consumidor adotou a regra da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova, de forma que estabelece a inversão do ônus 

da prova “ope judicis” e “ope legis”. Com efeito, a regra adotada pelo 

inciso VIII do art. 6º da legislação de regência se trata da hipótese de 

inversão do ônus da prova “ope judicis”, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou for o consumidor hipossuficiente. No caso “sub 

judice”, é importante destacar que a relação jurídica estabelecida entre as 

partes é típica de consumo, na medida em que a autora é consumidora 

final dos serviços oferecidos pela fornecedora, ora ré. Em consequência, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor para a solução da lide em 

debate. Nesta toada, percebe-se facilmente que há previsão de inversão 

do ônus da prova em favor do consumidor, o que pode ocorrer na 

hipótese de verossimilhança de suas alegações ou no caso de ser ele 

hipossuficiente. A propósito, verifico que a consumidora possui condições 

técnicas necessárias para demonstrar suas alegações, bastando trazer 

aos autos o extrato bancária a fim de comprovar que a falta de 

recebimento do crédito alegadamente nunca contratado. Por tais razões, 

exsurge a ausência de hipossuficiência técnica da parte autora, na 

relação jurídica processual, inviabilizando-se a inversão do ônus da prova. 

Por conseguinte, DEIXO de inverter o ônus probatório ante a ausência de 

hipossuficiência da parte autora. Ademais, considerando que não 

subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme se 

denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, 

não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições 

da ação e pressupostos processuais), DECLARO o feito saneado, uma 

vez que inexistem vícios formais ou materiais a serem suprimidos, de 

modo que o feito está preparado, portanto, para o seu regular 

desenvolvimento. DELIMITO os pontos controvertidos: (i) a ausência de 

contratação do empréstimo consignado pela parte autora e o não 

recebimento do valor; e (ii) a conduta praticada pela parte requerida, o 

dano sofrido pela parte autora e a sua extensão, bem como o nexo de 

causalidade entre conduta e prejuízo. Assim, ADMITO como meio de prova 

para o deslinde da celeuma a expedição de ofício a agência do Banco 

Bradesco desta urbe, a fim de que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o 

comprovante de recebimento da ordem de pagamento emitido pelo Banco 

Cruzeiro do Sul S/A em favor da autora Lauracy Soares de Souza, no 

valor de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais), com os seguintes dados: 

Agência 827, Conta bancária 888-8, Banco HSBC Bank Brasil S/A, com 

data do pagamento no dia 9 de fevereiro 2012. Por fim, INDEFIRO os 

pedidos formulados em réplica à contestação, por se tratarem de provas 

inócuas à solução da celeuma. Com a resposta do ofício, INTIMEM-SE as 

partes, para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, manifestem-se. 

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do 

feito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 17 de 

fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001311-26.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001311-26.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Antonio Viana da Silva Réu (é, s): Banco Panamericano S/A Vistos. 

ANTONIO VIANA DA SILVA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO PANAMERICANO S/A, 

aduzindo, em apertada síntese, que nunca celebrou negócio jurídico com o 

requerido. Diante disso, afirma que as cobranças são indevidas, e, por 

isso, pleiteia a declaração de inexistência do negócio jurídico e, 

consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente 

descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano 

moral. Juntou documentos. Audiência em conciliação restou infrutífera, 

conforme termo anexado no Id: 23811650. O réu ofereceu contestação em 

Id: 24433347, alegando, preliminarmente, a ausência de pretensão 

resistida e a impossibilidade de concessão da justiça gratuita. Quanto ao 

mérito, impugnou as demais pretensões autorais, sob o fundamento da 

inexistência dos requisitos autorizadores para a procedência do pedido 

indenizatório por dano moral, bem como a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou documentos. Com vistas 

dos autos, o autor impugnou a contestação. Em seguida, em decisão 

proferida no Id: 27357967, determinou-se a intimação pessoal do autor, 

para que comparecesse perante o balcão da Segunda Vara da Comarca 

de Pontes e Lacerda, munido dos documentos pessoais, para ratificar a 

procuração outorgada nos autos. A parte autora interpôs os embargos de 

declaração (Id: 27488366), o qual foi rejeitado no Id: 27870983. Em 

cumprimento a decisão, o autor compareceu neste juízo e ratificou as 

informações constantes do feito, conforme certidão de Id: 28237306. E os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De partida, a 

necessidade do exaurimento das vias administrativas para a solução do 

problema posto na petição inicial, não pode ser entendida como ausência 

de pretensão resistida, sob pena de violação ao princípio constitucional de 

acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF/88). Nesse sentido: 

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA 

COMINATÓRIA. IMPOSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 372 DO STJ. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO QUE SE 

IMPÕE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. APELO DO BANCO PROVIDO EM 

PARTE. - Não há necessidade de anterior investida extrajudicial, nem 

tampouco comprovação nos autos de resposta negativa ao pedido do 

autor, para que seja legitimado o ingresso em Juízo, uma vez que o 

acesso ao Judiciário encontra-se assegurado constitucionalmente, 

conforme comando inserto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal 

de 1988. - Na ação de exibição de documentos não cabe a aplicação de 

multa cominatória, conforme dicção da Súmula n.º 372 do STJ. - Se faz 

imperiosa a elevação da quantia arbitrada a título de honorários 

advocatícios, com fulcro no artigo 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo 

Civil, quando esta se mostrar irrisória.” (TJ-RN - AC: 115261 RN 

2010.011526-1, Relator: Juiz Artur Cortez Bonifácio (Convocado), Data de 

Julgamento: 12/04/2011, 1ª Câmara Cível). Por este argumento, RECHAÇO 

a alegação da ausência de pretensão resistida. De outro vértice, 

verifica-se que o réu alegou, em sede preliminar, a questão relativa à 

gratuidade da justiça deferida ao autor. A parte ré faz singelas alegações 

genéricas acerca da suposta capacidade econômica do autor. Ocorre que 

este juízo entende de modo diverso. Isto porque, ao se deferir a 

Gratuidade da Justiça, a alegação de hipossuficiência financeira contida 

na exordial foi suficiente para conferir presunção “juris tantum” de 

veracidade dos fatos afirmados pelo autor, caso contrário, haveria 

decisão diversa, determinando a comprovação dos requisitos necessários 

à concessão do pleito, nos termos do art. 99, §2º, do NCPC, o que, à clara 

evidência, não ocorreu. Portanto, superada tal etapa, cabe ao réu à 

comprovação da aludida capacidade econômico-financeira do autor, no 

entanto, o impugnante não se desincumbiu do ônus de provar a alteração 

fática descrita pelo impugnado. Nesse sentido: “APELAÇÃO. 

IMPUGNAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA QUE REVOGOU OS 

BENEFÍCIOS. Irresignação. Acolhimento. É dos impugnantes o ônus de 

provar a substancial alteração das possibilidades econômicas do 
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beneficiário da justiça gratuita, para que a benesse seja revogada. 

Impugnantes que não lograram desincumbir-se do ônus probatório. 

Sen tença  re fo rmada .  Recurso  p rov ido . "  (TJSP,  APL 

00066167220148260269). Isto posto, REJEITO a impugnação ao pedido de 

concessão de assistência judiciária gratuita. Lado outro, considerando 

que o autor formulou pedido de inversão do ônus probatório na inicial, 

passo a analisá-lo. Da inversão do ônus da prova. O Código de Defesa do 

Consumidor adotou a regra da teoria da distribuição dinâmica do ônus da 

prova, de forma que estabelece a inversão do ônus da prova “ope judicis” 

e “ope legis”. Com efeito, a regra adotada pelo inciso VIII do art. 6º da 

legislação de regência se trata da hipótese de inversão do ônus da prova 

“ope judicis”, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for o 

consumidor hipossuficiente. No caso “sub judice”, é importante destacar 

que a relação jurídica estabelecida entre as partes é típica de consumo, na 

medida em que o autor é consumidor final dos serviços oferecidos pela 

fornecedora, ora ré. Em consequência, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor para a solução da lide em debate. Nesta toada, percebe-se 

facilmente que há previsão de inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, o que pode ocorrer na hipótese de verossimilhança de suas 

alegações ou no caso de ser ele hipossuficiente. A propósito, verifico que 

o consumidor possui condições técnicas necessárias para demonstrar 

suas alegações, bastando trazer aos autos o extrato bancária a fim de 

comprovar que a falta de recebimento do crédito alegadamente nunca 

contratado. Por tais razões, exsurge a ausência de hipossuficiência 

técnica da parte autora, na relação jurídica processual, inviabilizando-se a 

inversão do ônus da prova. Por conseguinte, DEIXO de inverter o ônus 

probatório ante a ausência de hipossuficiência da parte autora. Ademais, 

considerando que não subsistem questões preliminares que demandem 

análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

DECLARO o feito saneado, uma vez que inexistem vícios formais ou 

materiais a serem suprimidos, de modo que o feito está preparado, 

portanto, para o seu regular desenvolvimento. DELIMITO os pontos 

controvertidos: (i) a ausência de contratação do empréstimo consignado 

pela parte autora e o não recebimento do valor; e (ii) a conduta praticada 

pela parte requerida, o dano sofrido pela parte autora e a sua extensão, 

bem como o nexo de causalidade entre conduta e prejuízo. Assim, 

ADMITO como meio de prova para o deslinde da celeuma a requisição dos 

extratos bancários do autor, por meio do Sistema Bacenjud, em relação à 

conta poupança de nº 174472, agência 3439, da Caixa Econômica 

Federal, no período compreendido entre 20 a 26 de novembro de 2016, 

com intuito de comprovar o recebimento do valor de R$ 4.430,10 (quatro 

mil, quatrocentos e trinta reais e dez centavos), sendo a única prova que 

se mostra imprescindível e suficiente para o esclarecimento dos fatos 

controvertidos. Por fim, INDEFIRO os pedidos formulados em réplica à 

contestação, por se tratarem de provas inócuas à solução da celeuma. 

Com a resposta do ofício, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, manifestem-se. Decorrido o prazo supra, 

CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do feito. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 17 de fevereiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001314-78.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Lauracy Soares de Souza Réu (é, s): HSBC Bank Brasil S/A - Banco 

Múltiplo Vistos. LAURACY SOARES DE SOUZA ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra 

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, aduzindo, em apertada 

síntese, que nunca celebrou negócio jurídico com o requerido. Diante 

disso, afirma que a cobrança realizada é indevida, e, por isso, pleiteia a 

declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a 

restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício 

previdenciário, além da reparação por dano moral. Juntou documentos. 

Audiência em conciliação restou infrutífera, conforme termo anexado no 

Id: 24076541. O réu ofereceu contestação em Id: 24088398, alegando, 

preliminarmente, a prescrição. Quanto ao mérito, impugnou as demais 

pretensões autorais, sob o fundamento da inexistência dos requisitos 

autorizadores para a procedência do pedido indenizatório por dano moral, 

bem como a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência dos 

pedidos. Juntou documentos. Com vistas dos autos, a autora impugnou a 

contestação. Em seguida, em decisão proferida no Id: 27364059, 

determinou-se a intimação pessoal da autora, para que comparecesse 

perante o balcão da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, 

munido dos documentos pessoais, para ratificar a procuração outorgada 

nos autos. A parte autora interpôs os embargos de declaração (Id: 

27506603), o qual foi rejeitado no Id: 27870961. Em cumprimento a 

decisão, a autora compareceu neste juízo e ratificou as informações 

constantes do feito, conforme certidão de Id: 28244328. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De inicio, como preliminar, 

pugnou o requerido pela extinção do feito, alegando que a pretensão do 

requerente encontra-se acobertada pelo manto da prescrição. Neste 

sentido, cumpre mencionar que a relação jurídica supostamente existente 

entre as partes trata-se de empréstimo consignado, com descontos 

mensais diretamente dos proventos da aposentadoria da parte autora. 

Logo, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o período 

prescricional é computado a partir da data de cada desconto. Neste 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – 

PRESCRIÇÃO – ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA DE 

TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DESCONTO DE 

CADA PARCELA. 01. O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor prevê 

que a contagem do prazo prescricional inicia a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria. 02. Nos casos de declaratória de inexistência de 

débito e indenização por danos morais de contrato de empréstimo 

consignado, a violação do direito e o conhecimento do dano e de sua 

autoria ocorre de forma contínua (relação jurídica de trato sucessivo), a 

partir do desconto de cada parcela. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. Sentença parcialmente anulada. (TJ-MS - APL: 

08005674920158120038 MS 0800567-49.2015.8.12.0038, Relator: Juiz 

Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/11/2015, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 13/11/2015). Nesse toada, como o primeiro 

desconto ocorreu em maio de 2010 e o último em abril de 2013 (Id: 

19621689), e o ajuizamento da presente demanda ocorreu em 24 de abril 

de 2019, é certo que a pretensão de reparação por conta dos descontos 

de todas as prestações vencidas nos cinco anos anteriores ao 

ajuizamento da ação encontra-se fulminada pela prescrição. Isto posto, 

com fulcro no art. 27 da Lei nº. 8.078/1990, DECLARO a prescrição da 

pretensão da autora e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do NCPC. Em 

decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, 

restando à execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC. Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 de fevereiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001304-34.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Antonio Viana da Silva Réu (é, s): Banco BS2 S/A Vistos. ANTONIO 

VIANA DA SILVA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO contra BANCO BS2 S/A, aduzindo, em apertada síntese, que 

nunca celebrou negócio jurídico com o requerido. Diante disso, afirma que 

a cobrança realizada é indevida, e, por isso, pleiteia a declaração de 

inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em 

dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, 

além da reparação por dano moral. Juntou documentos. O réu ofereceu 

contestação em Id: 23524074, alegando, preliminarmente, a regularização 

do polo passivo, a prescrição, ausência de pretensão resistida e a 

decadência. Quanto ao mérito, impugnou as demais pretensões autorais, 

sob o fundamento da inexistência dos requisitos autorizadores para a 

procedência do pedido indenizatório por dano moral, bem como a inversão 

do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou 

documentos. Audiência em conciliação restou infrutífera, conforme termo 

anexado no Id: 23810930. Com vistas dos autos, o autor impugnou a 

contestação. Em seguida, em decisão proferida no Id: 24762763, 

determinou-se a intimação pessoal do autor, para que comparecesse 

perante o balcão da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, 

munido dos documentos pessoais, para ratificar a procuração outorgada 

nos autos. A parte autora interpôs os embargos de declaração (Id: 

27490074), o qual foi rejeitado no Id: 27870964. Em cumprimento a 

decisão, o autor compareceu neste juízo e ratificou as informações 

constantes do feito, conforme certidão de Id: 28237297. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De partida, REMETAM-SE 

os autos ao Cartório Distribuidor, para que seja procedida a regularização 

dos registros e da autuação do feito, fazendo-se constar como réu o 

Banco BS2 S/A, tendo em vista a alteração da denominação social (Id: 

23524081). Outrossim, a necessidade do exaurimento das vias 

administrativas para a solução do problema posto na petição inicial, não 

pode ser entendida como ausência de pretensão resistida, sob pena de 

violação ao princípio constitucional de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, 

XXXV, da CF/88). Nesse sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CUTELAR 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ESGOTAMENTO DA VIA 

ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 372 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DO AUTOR 

PROVIDO. APELO DO BANCO PROVIDO EM PARTE. - Não há necessidade 

de anterior investida extrajudicial, nem tampouco comprovação nos autos 

de resposta negativa ao pedido do autor, para que seja legitimado o 

ingresso em Juízo, uma vez que o acesso ao Judiciário encontra-se 

assegurado constitucionalmente, conforme comando inserto no art. 5º, 

inciso XXXV da Constituição Federal de 1988. - Na ação de exibição de 

documentos não cabe a aplicação de multa cominatória, conforme dicção 

da Súmula n.º 372 do STJ. - Se faz imperiosa a elevação da quantia 

arbitrada a título de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 20, §§ 3º 

e 4º, do Código de Processo Civil, quando esta se mostrar irrisória.” 

(TJ-RN - AC: 115261 RN 2010.011526-1, Relator: Juiz Artur Cortez 

Bonifácio (Convocado), Data de Julgamento: 12/04/2011, 1ª Câmara Cível). 

Por este argumento, RECHAÇO a alegação da ausência de pretensão 

resistida. Ademais, pugnou o requerido, ainda, pela extinção do feito, 

alegando que a pretensão do requerente encontra-se acobertada pelo 

manto da prescrição. Neste sentido, cumpre mencionar que a relação 

jurídica supostamente existente entre as partes trata-se de empréstimo 

consignado, com descontos mensais diretamente dos proventos da 

aposentadoria da parte autora. Logo, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, o período prescricional é computado a partir da data de cada 

desconto. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DA 

INICIAL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS 

– PRESCRIÇÃO – ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA DE 

TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DESCONTO DE 

CADA PARCELA. 01. O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor prevê 

que a contagem do prazo prescricional inicia a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria. 02. Nos casos de declaratória de inexistência de 

débito e indenização por danos morais de contrato de empréstimo 

consignado, a violação do direito e o conhecimento do dano e de sua 

autoria ocorre de forma contínua (relação jurídica de trato sucessivo), a 

partir do desconto de cada parcela. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. Sentença parcialmente anulada. (TJ-MS - APL: 

08005674920158120038 MS 0800567-49.2015.8.12.0038, Relator: Juiz 

Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/11/2015, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 13/11/2015). Nesse toada, como o primeiro 

desconto ocorreu em maio de 2008 e o último em abril de 2011 (Id: 

19613755), e o ajuizamento da presente demanda ocorreu em 24 de abril 

de 2019, é certo que a pretensão de reparação por conta do desconto de 

todas as prestações vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento 

da ação encontra-se fulminada pela prescrição. Isto posto, com fulcro no 

art. 27 da Lei nº. 8.078/1990, DECLARO a prescrição da pretensão do 

autor e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, II, do NCPC. Em decorrência do princípio 

da causalidade, CONDENO a parte autora no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à execução de 

tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, 

do NCPC. Diante do reconhecimento da prescrição, a análise da preliminar 

restante ficou prejudicada. Dou a presente sentença como PUBLICADA 

com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 17 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001302-64.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Antonio Viana da Silva Réu (é, s): Banco Bradesco Financiamentos S/A 

Vistos. ANTONIO VIANA DA SILVA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca 

celebrou negócio jurídico com o requerido. Diante disso, afirma que a 

cobrança realizada é indevida, e, por isso, pleiteia a declaração de 

inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em 

dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, 

além da reparação por dano moral. Juntou documentos. O réu ofereceu 

contestação em Id: 23790635, alegando, preliminarmente, a prescrição. 

Quanto ao mérito, impugnou as demais pretensões autorais, sob o 

fundamento da inexistência dos requisitos autorizadores para a 

procedência do pedido indenizatório por dano moral, bem como a inversão 

do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou 
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documentos. Audiência em conciliação restou infrutífera, conforme termo 

anexado no Id: 23811679. Com vistas dos autos, o autor impugnou a 

contestação. Em seguida, em decisão proferida no Id: 24762766, 

determinou-se a intimação pessoal do autor, para que comparecesse 

perante o balcão da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, 

munido dos documentos pessoais, para ratificar a procuração outorgada 

nos autos. A parte autora interpôs os embargos de declaração (Id: 

27490064), o qual foi rejeitado no Id: 27870965. Em cumprimento a 

decisão, o autor compareceu neste juízo e ratificou as informações 

constantes do feito, conforme certidão de Id: 28237296. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De inicio, pugnou o 

requerido pela extinção do feito, alegando que a pretensão do requerente 

encontra-se acobertada pelo manto da prescrição. Neste sentido, cumpre 

mencionar que a relação jurídica supostamente existente entre as partes 

trata-se de empréstimo consignado, com descontos mensais diretamente 

dos proventos da aposentadoria da parte autora. Logo, por se tratar de 

obrigação de trato sucessivo, o período prescricional é computado a partir 

da data de cada desconto. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO – 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – ART. 27 DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 

– RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL DA 

PRESCRIÇÃO – DESCONTO DE CADA PARCELA. 01. O art. 27 do Código 

de Defesa do Consumidor prevê que a contagem do prazo prescricional 

inicia a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 02. Nos casos de 

declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais de 

contrato de empréstimo consignado, a violação do direito e o 

conhecimento do dano e de sua autoria ocorre de forma contínua (relação 

jurídica de trato sucessivo), a partir do desconto de cada parcela. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente 

a n u l a d a .  ( T J - M S  -  A P L :  0 8 0 0 5 6 7 4 9 2 0 1 5 8 1 2 0 0 3 8  M S 

0800567-49.2015.8.12.0038, Relator: Juiz Geraldo de Almeida Santiago, 

Data de Julgamento: 10/11/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

13/11/2015). Nesse toada, como o primeiro desconto ocorreu em 

novembro de 2005 e o último em outubro de 2007 (Id: 19613001), e o 

ajuizamento da presente demanda ocorreu em 24 de abril de 2019, é certo 

que a pretensão de reparação por conta do desconto de todas as 

prestações vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação 

encontra-se fulminada pela prescrição. Isto posto, com fulcro no art. 27 da 

Lei nº. 8.078/1990, DECLARO a prescrição da pretensão do autor e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, II, do NCPC. Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte autora no pagamento das custas judiciais 

e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos 

do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à execução de tais 

verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, 

do NCPC. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos 

autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 17 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002399-02.2019.8.11.0013 AUTOR: 

ADERSON SCHUSTER. RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A. Vistos. 

ADERSON SCHUSTER, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS contra BRADESCO 

SEGUROS S/A, também qualificado nos autos. Em síntese, narra o autor 

que contratou, em 2015, os serviços de seguro saúde da parte requerida. 

Em decorrência de enfermidades cardíacas, em 2017 necessitou de 

tratamento médico, sendo, assim, realizado procedimento por angioplastia 

com stents. Diante do procedimento médico realizado, solicitou à requerida 

o pagamento do seguro contrato, no valor de R$ 35.658,95 (trinta e cinco 

mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), 

acreditando que estava totalmente amparado pela apólice. No entanto, 

mesmo após inúmeras tentativas, a requerida se nega a realizar o 

pagamento do seguro. Por tal razão, pleiteia perante o Poder Judiciário 

pelo pagamento do seguro contratado, além de danos morais e inversão 

do ônus da prova. Com a inicial vieram os documentos de ID n.º 21970770 

a 21970948. A decisão de ID n.º 21979696 recebeu a inicial, deferiu os 

benefícios da gratuidade da justiça ao autor e, por fim, designou sessão 

de mediação a se realizar perante o CEJUSC. Intimados, as partes 

compareceram à sessão de mediação, todavia, conforme consta no termo 

de ID n.º 25681322, a conciliação restou infrutífera, em virtude da 

ausência de acordo. Assim, devidamente citado, o requerido carreou aos 

autos sua peça contestatória em ID n.º 26179936 com breve exposição 

dos fatos narrados na inicial. No mérito, alegou que a recusa no 

pagamento do seguro é legítima, pois a doença encontra-se fora do rol de 

coberturas. Também tratou sobre a inexistência de danos morais, e 

impossibilidade de inversão do ônus da prova. Juntou os documentos de 

ID n.º 26179937 a 26180445. Réplica jungida em ID n.º 26518889. E os 

autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e decido. O processo 

em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente 

a prova documental produzida, para dirimir as questões de fato 

suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Ademais, o 

Excelso Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a 

necessidade de produção de prova em audiência há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa 

estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do 

magistrado. As provas produzidas nos autos não necessitam de outras 

para o justo deslinde da questão, nem deixam margem de dúvida. Por outro 

lado, "o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza 

cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as 

provas dos autos, indeferindo aquelas que considerem inúteis ou 

meramente protelatórias" (STJ.- 3ª Turma, Resp 251.038/SP, j. 18.02.2003 , 

Rel. Min. Castro Filho). Sobre o tema, já se manifestou inúmeras vezes o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua competência 

constitucional de Corte uniformizadora da interpretação de lei federal: 

“AGRAVO REGIMENTAL- AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS- PRODUÇÃO DE PROVA- 

CERCEAMENTO DE DEFESA – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO – 

PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA7/STJ – CAUSA DEBENDI - 

PROVA - DESNECESSIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. I - Sendo o magistrado o destinatário da prova, e a ele 

cabe decidir sobreo necessário à formação do próprio convencimento. 

Desse modo, a apuração da suficiência dos elementos probatórios que 

justificaram o indeferimento do pedido de produção de provas demanda 

reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 

7/STJ. II - O Acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência 

desta Corte, no sentido de que é desnecessário que o credor comprove a 

causa debendi do cheque prescrito que instrui a ação monitória. III - O 

Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a 

conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos”. 

Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1376537/SC, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em17/03/2011, DJe 30/03/2011). 

Ultrapassado o introito, verifico ser incontroversa a relação contratual 

havida entre as partes, pelo que se nota dos documentos de ID n.º 

21970786. A necessidade dos procedimentos realizados pela parte autora 

também encontra-se demonstrada nos relatórios médicos de ID n.º 

21970787, 21970788, 21970789 e 21970942. O documento de ID n.º 

21970788 comprova que o procedimento foi realizado: “(...) CONCLUSÃO 

1 – Realizada angioplastia primária da coronária direita, com dois STENTS 
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Convencionais, com sucesso”. É mister salientar, nesse passo, que a 

relação jurídica travada entre as partes é de consumo, nos termos da 

Súmula n.º 469 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de plano de saúde”. Nessa ordem de ideias, é oportuno trazer à 

colação o disposto no art. 47 e art. 51, IV, ambos da Lei n.º 8.078, de 11 

de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor - CDC): “Art. 47. 

As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável 

ao consumidor”. “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as 

cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

que: (...) IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 

incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; (...)” Em nosso ordenamento 

jurídico, a partir da edição do CDC, a rigor do art. 47, devem ser 

interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e, no caso em 

apreço, trata-se de relação de consumo e albergada pelo referido 

ordenamento jurídico, do interesse e cunho eminentemente social. Desta 

forma, em relação aos contratos de consumo, aplicando-se as regras da 

teoria da interpretação contratual, deve, sempre, na dúvida, permanecer 

ao lado do consumidor, no caso, o requerente. Por outro lado, deve 

sempre atender a intenção das partes do que à literalidade da 

manifestação. Nesses casos, o consumidor, ao fazer o contrato de 

saúde, presume-se em seu favor que neste também está incluído o Stent, 

o que não se trata de prótese que substitui qualquer órgão humano. 

Apenas lhe dá mais condições de ter o fluxo normal do sangue dentro das 

coronárias. Desta forma, interpreta-se o contrato em favor do consumidor 

de modo a fazer com que suas cláusulas tenham aplicação, extraindo-se 

delas um máximo de utilidade em favor do consumidor. Aliás, o chamado 

Stent, conforme entendimento jurisprudencial, não vem sendo entendido 

como prótese e sim aparelho subsidiário necessário ao tratamento das 

doenças coronarianas e, desta forma, trata-se de elemento indispensável 

à própria doença, esta albergada pelo contrato de seguro. Assim, outra 

não é a obrigação de embuti-lo no contrato de seguro de saúde porque 

tacitamente previsto em face da interpretação das cláusulas contratuais 

sempre em favor do hipossuficiente consumidor. Aliás, conforme 

entendimento de nossos Tribunais pátrios, o contrato deve ser 

interpretado da forma mais favorável ao consumidor que visa à 

preservação da vida: “PLANO DE SAÚDE - ANGIOPLASTIA 

CORONARIANA - COLOCAÇÃO DE STENT - POSSIBILIDADE. É abusiva a 

cláusula contratual que exclui de cobertura a colocação de ‘stent’, quando 

este é necessário ao bom êxito do procedimento cirúrgico coberto pelo 

plano de saúde”. (STJ - REsp 896.247/RJ - 3ª Turma - Rel. Ministro 

Humberto Gomes de Barros - Julg. 21-11-2006 - DJ 18-12-2006, negritei). 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. 

NEGATIVA DE COBERTURA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS DE 

CATETERISMO E ANGIOPLASTIA COM A COLOCAÇÃO DE STENT. 

RECUSA INDEVIDA. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a 

sentença que julgou parcialmente procedente a ação cominatória 

cumulada com indenização por dano moral decorrente de negativa de 

cobertura para realização de procedimentos de cateterismo e angioplastia 

com a colocação de stent. Não podem ser admitidas as justificativas 

apresentadas pela entidade suplicada para seu inadimplemento contratual, 

tendo em vista que nos contratos marcados pela adesão e jungidos ao 

Código de Defesa do Consumidor, não podem prevalecer regras que 

sejam prejudiciais ao contratante, ainda mais quando injustificadas. É o 

caso da exclusão da cobertura de intervenções que contemplem a 

colocação de stents, material necessário para o tratamento cirúrgico 

emergencial de pacientes submetidos ao infarto agudo do miocárdio ou 

quadros clínicos correlatos. A cláusula é nula também pelo fato de não 

haver justificativa razoável para a exclusão. A prótese consiste em 

aparelho mecânico que substitui artificialmente todas as funções de órgão 

ou membro do corpo humano, não se enquadrando o stents em referido 

conceito, porquanto destinado tão-somente a auxiliar na dilatação de 

artéria obstruída. Ademais, inexiste no contrato firmado entre as partes 

qualquer exclusão para tratamento de doenças cardíacas. Portanto, por 

mais esse motivo, a recusa de cobertura se mostra abusiva, merecendo 

ser desprovida a apelação da parte ré e mantida a sentença de parcial 

procedência. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (TJ-RS - AC: 70057757254 RS, 

Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 

31/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 07/08/2014, negritei). O e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já 

decidiu neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – REEMBOLSO DE VALORES DESPENDIDOS COM 

CIRURGIA CARDIOVASCULAR DE URGÊNCIA PARA IMPLANTE DE STENT 

(PRÓTESE)– PLANO DE SAÚDE – PROCEDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA 

DE INTERESSE PROCESSUAL – VALORES LIBERADOS EM FAVOR DO 

HOSPITAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA QUITAÇÃO – RECUSA NO RESSARCIMENTO – STENT 

NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – 

RAZÃO DE CLÁUSULA LIMITATIVA AFASTADA - INTERPRETAÇÃO MAIS 

FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO. O simples 

espelho da tela do sistema de informatização é tido como prova unilateral e 

não comporta comprovação de pagamento a afastar a responsabilidade 

em reembolsar a quantia paga pelo autor. Deve ser afastada a cláusula do 

contrato de plano de saúde que prevê a exclusão de despesas no tocante 

à colocação de próteses se o procedimento visa a colocação de Stent 

coronariano, necessário para a efetividade da cirurgia de urgência e a 

preservação da vida do segurado. (N.U 0008552-62.2011.8.11.0041, 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 06/08/2015). Se isso 

não bastasse, o próprio requerido forneceu ao requerente o documento 

denominado de “Kit Doenças Graves” (ID n.º 21970780, pg. 3), onde 

consta no item “a” o seguinte: “A insuficiência da(s) coronária(s) e com 

expressa indicação médica da necessidade de realização de cirurgia 

cardíaca com tórax aberto ou angioplastia através de cateterismo cardíaco 

(para os casos de Insuficiência da(s) coronária (s))”. Assim sendo, a 

recusa do requerido, mostra indevida e ilegal, razão pela qual mostra-se 

procedente o pedido do requerente, a fim de determinar que o requerido 

efetue o pagamento, conforme estipulado no contrato. No tocante aos 

danos morais, assentou a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça 

que em regra não cabe indenizar o dano moral por falta contratual, exceto 

se o inadimplemento gerar ofensa anormal à personalidade como nas 

hipóteses dos autos, na medida em que a conduta do requerido configura 

ato ilícito pela recusa em adimplir o contrato e desta forma provocar 

situação de excessiva angústia. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE 

DESPESAS COM O TRATAMENTO TERMOTERÁPICO, EM CARÁTER DE 

URGÊNCIA, PARA A RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE RESPIRATÓRIA DA 

BENEFICIÁRIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. 

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência da 

Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas 

hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em 

autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, 

por configurar comportamento abusivo. Precedentes. 2. Agravo interno 

não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1817408 SP 2019/0159692-1, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/12/2019, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2019, negritei). “CIVIL. 

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO 

SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. Ação de obrigação de 

fazer cumulada com indenizatória, pois a Ré recusou cobertura para 

fornecer remédio destinado ao tratamento de esclerose múltipla, indicado 

pelo médico da Autora pois o contrato não prevê cobertura de 

medicamento. A relação jurídica entre as partes se caracteriza como de 

consumo, submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. 

Nas obrigações de consumo a cláusula contratual se interpreta de maneira 

mais benéfica ao consumidor. A negativa de cobertura com fundamento 

na cláusula 15.12 da apólice que limita o fornecimento de remédio aos 

casos de internação e atendimentos não prevalece porque colide com o 

disposto na cláusula 14.2.6, sobretudo tendo em vista a essencialidade do 

medicamento para o tratamento da doença que vitima a 2ª Apelante. Além 

disso, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais 

benéfica ao consumidor hipossuficiente exatamente com o escopo de 

garantir a paridade contratual. Negar o remédio para o tratamento 

domiciliar consubstancia abuso de direito que de forma alguma prevalece. 

A alegação de competir ao serviço público fornecer os remédios extrapola 

os contornos da lide, pois a causa de pedir se assenta tão só na 

obrigação contratual ajustada pelas partes. A negativa de cobertura no 

caso dos autos consubstancia ato ilícito capaz de gerar direito à 

reparação do dano moral. Primeiro recurso desprovido, segundo apelo 

provido”. (TJ-RJ - APL: 02482374920188190001, Relator: Des(a). 

HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 

28/01/2020, QUINTA CÂMARA CÍVE, negritei). Quanto ao montante da 
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compensação, é certo que em decorrência da falta de parâmetros 

objetivos para fixar o quantum indenizatório, deve o magistrado, em 

atenção às suas finalidades, quais sejam, desestimular condutas análogas 

e servir como conforto a quem o recebe, arbitrá-lo dentro dos princípios 

mencionados, sempre considerando o gravame em relação ao todo, 

respeitando elementos como: a gravidade do dano; a extensão do dano; a 

reincidência do ofensor; a posição profissional e social do ofendido; a 

condição financeira do ofensor; a condição financeira do ofendido. Sendo 

assim, sua fixação não pode ultrapassar os limites do bom senso, 

respeitando-se, por conseguinte, os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Diante de tais argumentos, “in casu”, mostra-se adequado 

arbitrar o valor da compensação ao dano de ordem imaterial em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

vertidos na exordial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inc. I, do NCPC, para o fim de: (i) CONDENAR o requerido na obrigação de 

cobertura do tratamento descrito na inicial, conforme estipulação 

contratual, no valor de R$ 35.658,95 (trinta e cinco mil, seiscentos e 

cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), em razão do seguro 

em decorrência de doenças graves. (ii) CONDENAR o réu a compensar o 

dano moral provocado no requerido, mediante o pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença 

pelo INPC/IBGE, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação. Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO o réu 

ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários 

advocatícios no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), com 

espeque no art. 82, §2º, c.c. art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código 

de Processo Civil. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a 

remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes 

e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 17 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001961-73.2019.8.11.0013. REQUERENTE: LUIZ BRUGNHAGO 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por LUIZ BRUGNHAGO contra BANCO PAN S.A. Alega o 

reclamante que que é cliente do reclamado e que firmou 02 contratos de 

adesão a empréstimo consignado ao beneficio previdenciário INSS, sendo 

os contratos 306971032 e 306722410-9. Os valores descontados pelo 

INSS, responsável por reter os valores correspondentes ao pagamento 

das prestações ao reclamado. Aduz o reclamante que após ser 

descontado os valores atinentes ao empréstimo, o reclamado busca o 

recebimento das mesmas parcelas, chegando a encaminhar ao reclamante 

2 boletos com valor de R$21.392,63, e o outro de R$ 2.549,10, referente a 

parcelas já descontadas pelo INSS e repassada ao reclamado. Relata o 

reclamante que apesar de constantes solicitações, o reclamado se nega a 

dar baixa dos débitos, por tais motivos o reclamante requer indenização 

por danos morais e materiais. Realizada a audiência para tentativa de 

conciliação, está restou infrutífera. Em contestação, a promovida junta 

vários documentos como: protocolo de atendimento, demonstrativo de 

operação e demais documentos comprobatórios. Alega a reclamada que 

as parcelas 20 a 39 foram estornados em 13/02/2019, por motivo de 

beneficio suspenso e contrato 30672241-9 as parcelas 20 a38 foram 

estornada na mesma data por motivo de beneficio suspenso. Aduz a 

reclamada que os pagamentos destes períodos não foram recebidos pelo 

banco, conforme se pode verificar pelo demonstrativo de operação, e por 

tais motivos o reclamado passou a realizar cobranças, alega o reclamado 

que o reclamante tem pleno conhecimento dos estornos ocorridos, 

conforme protocolo de atendimento 4028929, onde o mesmo relatou o 

ocorrido. Impugnação juntada nos autos, o reclamante deixou de juntar 

provas, e impugnar os fatos relatados em contestação pelo reclamado. É o 

relatório. Compulsando os autos, verifica-se ter a matéria cunho 

eminentemente documental, onde as provas juntadas permitem, de forma 

segura, o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. MÉRITO. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. A inversão do ônus da prova é técnica de julgamento. 

A Reclamada tem o ônus de provar aquilo que é apto dentro de sua 

realidade. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. Pois bem. No caso em comento, verifica-se que 

a Reclamada juntou protocolo de atendimento, demonstrativo de operação 

e demais documentos comprobatórios. Através de análise minuciosa dos 

autos fica evidente a RELAÇÃO CONTRATUAL LEGITIMA entre as partes, 

não restando comprovado o dano alegado na inicial. Não comprovado o 

pagamento do débito tenho que a cobrança é devida, com fundamento em 

empréstimo realizado. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano 

moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável 

a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal. Carlos Bittar, citado 

por Yussef Said Cahali (Dano moral, 2º ed. revista, São Paulo, Editora 

Revista dos Tribunais, 1998, p.20), aduz com propriedade que: 

"Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da 

subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que 

repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os 

aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da 

consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em 

que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).” Antônio 

Jeová Santos, citado por Rui Stoco (Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª 

ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.1381), 

completa dizendo que: "O mero incômodo, o enfado e desconforto de 

algumas circunstâncias que o homem médio tem de suportar em razão do 

cotidiano não servem para a concessão de indenizações, ainda que o 

ofendido seja alguém em que a suscetibilidade aflore com facilidade.” Ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inicialmente, 

diante do exposto, e levando em consideração os documentos juntados a 

defesa que indicam valores não pagos, necessário o reconhecimento de 

legalidade da cobrança dos débitos. Assim, inexistem motivos que 

justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, visto que 

a cobrança é devida. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a 

parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma 

pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, 

obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa 

ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 

9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos 
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que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a 

parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, e com fulcro no art.487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, 

ante a ausência de negativação indevida, bem como falta de comprovação 

do dano moral sofrido pela parte Reclamante. REVOGO a liminar concedida 

no id.20989296. Ademais, CONDENO a parte reclamante a pagar a multa 

de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, bem como ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Conforme artigo 40 da lei 9.099/95, à apreciação para que se 

produzam os devidos efeitos legais. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALVES BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da advogada da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000975-22.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA DA SILVA DOS SANTOS FRANCO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000975-22.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: EDIVANIA DA SILVA DOS 

SANTOS FRANCO COSTA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Nesta ação de cobrança movida por servidor do 

ESTADO DE MATO GROSSO foi proferida sentença na qual o ente 

federativo foi condenado a pagar as eventuais diferenças da conversa da 

URV, conforme apurado em liquidação de sentença. A liquidação por 

arbitramento (art. 509, I e 510, ambos do Código de Processo Civil), não 

exige necessariamente a realização de perícia, podendo as partes 

apresentar pareceres ou documentos elucidativos, visando alcançar o 

valor sem a necessidade de perícia. Assim se procedeu neste feito, 

dando-se oportunidade às partes para manifestação. Em razão da 

natureza da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que 

decorre de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes 

judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla 

defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, tampouco prova pericial 

contábil, conforme se verá a seguir. Ressalto, também, que na liquidação 

de sentença é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que 

a julgou (art. 509, §4º, do CPC), porém podem ser analisados fatos 

anteriores e posteriores, que influam na definição do valor da execução. 

Inicialmente, consigno que não desconheço o antigo entendimento, por 

muito tempo vigente no Eg. TJMT (quando ainda era a instância recursal 

competente para julgamento deste tipo de ação), no sentido de julgar 

procedente o pedido inicial, para determinar a apuração em liquidação de 

sentença do índice de diferença da conversão da URV. Tanto que assim 

se procedeu neste feito. Ocorre que, com respeitosa vênia, tal 

entendimento decorria de uma análise não exauriente da matéria, que 

partia do pressuposto de que todo e qualquer servidor do Poder Executivo 

de Mato Grosso foi prejudicado no momento da conversão da URV, sem 

levar em conta a edição de atos normativos posteriores que, em curto 

espaço de tempo, corrigiram integralmente a diferença existente a menor. 

Com a alteração da competência e declínio dos feitos da Justiça Comum 

para o Juizado Especial, onde, nos moldes do artigo 38, parágrafo único, 

da Lei nº 9099/95, não é permitida prolação de sentença ilíquida, os 

magistrados dos Juizados Especiais e da Turma Recursal tiveram que 

estudar mais profundamente o assunto, apreciando já na fase de 

conhecimento toda a dinâmica que o cerca, elaborando decisões mais 

exaurientes, muitas vezes suprindo a necessidade de uma perícia judicial. 

O resultado é o que se verifica nestes autos, no sentido de que a 

liquidação de sentença é zero. Nesse sentido, menciono os laudos 

periciais realizados nos autos dos cumprimentos de sentença nº 

02931-28.2016.8.11.0003 - 1ª Vara da Fazenda Pública de 

Rondonópolis/MT e nº 1002957-92.2016.8.11.0040 - 4ª Vara Cível de 

Sorriso/MT, corroborados naqueles feitos e nos seguintes julgados do Eg. 

TJMT e da Turma Recursal deste Estado, nos quais me baseei para 

elaborar esta sentença: Apelação nº 37117/2017, Recurso Inominado nº 

1 0 0 1 4 2 9 - 2 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1 0 0 5 1 8 1 - 9 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1 0 0 0 4 3 8 - 6 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1 0 0 0 4 8 5 - 1 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 0 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1013635-32.2017.8.11.0041. Vou me abster de transcrever o teor das 

normas, ofícios, laudos periciais e acórdãos que mencionarei, pois são 

públicos e facilmente acessíveis às partes interessadas mediante consulta 

aos autos digitais em que estão inseridos. Acerca do assunto discutido 

nos autos, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio 

do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, em 26/09/2013, 

de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, reconheceu a 

repercussão geral da matéria relativa às diferenças decorrentes da 

conversão de cruzeiro real para URV e firmou o posicionamento de que: O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal 

Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No 

referido julgamento o STF estabeleceu, ainda, que não é todo e qualquer 

servidor que tem direito às diferenças, mas: (...) apenas terão direito ao 

índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, 

os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de 

trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo Federal, do Poder 

Judiciário Federal e do Ministério Público Federal, em que o pagamento 

ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo Federal, por 

exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que 

decidido por esta Corte. (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal 

Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No 

que tange à discussão sobre a prescrição do chamado fundo de direito, 

isto é, os reflexos do direito originalmente violado nas prestações futuras 

desse mesmo direito, o mesmo julgamento definiu que: O término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à 

percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 

(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 

26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) Com este julgamento, 

pode-se dizer que toda a jurisprudência anterior a 2014, baseada em 

assertivas genéricas quanto ao direito das partes, deve ser vista cum 

grano salis, eis que não era uniformizada e tão aprofundada quanto a 

jurisprudência mais atualizada. De igual forma, julgados de um Estado, de 

um Município, de um Poder e até mesmo de uma carreira não 

necessariamente se aplicam a outros, pois para que seja reconhecido o 

direito à percepção das diferenças, é necessário preencher 

cumulativamente quatro requisitos básicos, que assim podem ser 
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sintetizados: a) A carreira do servidor tinha que receber sua remuneração 

no próprio mês de trabalho (até o último dia do mês vigente) na data da 

conversão de cruzeiro real para URV; b) A diferença decorrente da 

conversão em URV não pode ter sido reposta por aumentos salariais 

posteriores; c) Não pode ter ocorrido prescrição do fundo de direito, ou 

seja, que na data da propositura da ação não tenha decorrido mais de 

cinco anos desde eventual lei que tenha procedido a restruturação 

remuneratória da carreira do servidor; d) O servidor deve ter ingressado 

nos quadros do serviço público antes da vigência de eventual lei de 

restruturação remuneratória da carreira. A análise dos três primeiros 

requisitos pode ser verificada de forma mais ampla, considerando um 

universo homogêneo de servidores, conforme o Poder a que esteja 

vinculado o servidor e a carreira à qual pertença. Por isso, entendo ser 

possível se valer de elementos de prova constantes não só destes, mas 

de outros processos judiciais, ainda que não tenham sido juntados aos 

autos pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação, eis que 

amplamente conhecidos pelos advogados que militam no tema. Aliás, a 

ausência de documentos ou laudos contábeis juntados pela parte ré não 

configura inépcia da contestação ou sua invalidade. Já a análise do quarto 

requisito deve ser verificada de forma individualizada, com documentos 

que atestem a data efetiva do ingresso do servidor na carreira em 

questão. Acerca do primeiro requisito, deixo de apreciar nesta decisão, 

porquanto se trata de matéria exclusiva de mérito, que já foi abrangida 

pelo manto da coisa julgada, conforme título executivo judicial, vedada 

rediscussão (art. 509, §4º, do CPC). Acerca do segundo e terceiro 

requisitos, é de conhecimento amplo, porquanto publicado em Diário Oficial 

à época, o Ofício DAD/GG/1334/94, de 02/09/1994, da lavra do Exmo. 

Governador do Estado de Mato Grosso, que encaminhou Projeto de Lei 

que buscava “atender a todos, com especial destaque aos nossos 

educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na 

conversão da URV, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e 

Médicos-Legistas”. Desse encaminhamento resultou a Lei Estadual 

6.528/1994, datada de 15/09/1994, que “realinha as tabelas vencimentais 

dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras 

providências”. Diversos comparativos e cálculos juntados a vários 

processos de mesmo tema, já sentenciados em outras comarcas e 

julgados pelo Eg. TJMT e pela Turma Recursal (ex: 

1013635-32.207.8.11.0041, 1001429-20.2016.8.11.0041), demonstram 

que os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em 

todas as carreiras, em 15/09/1994 tiveram recomposta a diferença de 

URV e mais elevação salarial significativa, em decorrência da 

supramencionada lei. Logo em seguida, em novembro de 1994 todos os 

servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em todas as 

carreiras, tiveram novo aumento salarial de 37,75%, por decorrência da 

Lei Estadual 6.583/94. Importante salientar que consoante informação do 

IBGE, entre julho de 1994 a dezembro de 1994 o acúmulo inflacionário do 

INPC foi de apenas 17,37%, ou seja, os acréscimos salariais decorrentes 

das Leis Estaduais 6.528/1994 e 6.583/94 foram mais do que suficientes 

para repor a inflação, repor eventuais perdas decorrentes da conversão 

da URV e gerar ganho real da remuneração. Não bastasse, apenas por 

amor ao debate, verifico que posteriormente foi editada lei de 

restruturação da carreira em que está inserido o cargo ocupado pela parte 

autora, trazendo novos patamares remuneratórios, com a adoção do 

regime de subsídio e inegável acréscimo salarial, vez que os reajustes 

foram concedidos sobre os valores já reajustados pelas Leis Estaduais 

6.528/1994 e 6.583/94. Trata-se da Lei Complementar Estadual nº 231, de 

30 de junho de 2008, que reestruturou o quadro e plano de carreira, 

cargos e subsídios dos profissionais técnicos da educação superior da 

UNEMAT. As leis acima mencionadas, conforme o entendimento 

consolidado do Supremo Tribunal Federal, constituem o termo a ser 

considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, e juntas 

sepultaram de vez qualquer direito às diferenças pleiteadas. Por fim, não 

se pode olvidar que a parte autora ocupa o cargo de AGENTE 

UNIVERSITÁRIO e somente tomou posse em JANEIRO/2009, ou seja, 

quando ingressou no serviço público as diferenças salariais já haviam há 

muito sido corrigidas. Desse modo, é forçoso concluir que, da vigência 

das Leis Estaduais 6.528/1994 e 6.583/94 em diante, não mais há de se 

perquirir diferenças salariais ou remuneratórias, nem mesmo correção de 

moeda, porque o reajuste salarial concedido a todos os servidores 

públicos do Poder Executivo de Mato Grosso ultrapassou a inflação, a 

diferença da URV e ainda gerou ganho real. Nesse sentido são as 

Súmulas 10 e 11 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: SÚMULA 

10: Os servidores públicos do Poder executivo estadual não têm direito à 

pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Logo, desnecessária perícia, pois o mero cotejo dos 

pareceres e documentos elucidativos juntados aos autos é suficiente para 

averiguar que a liquidação de sentença é “zero”, nada sendo devido à 

parte exequente. Ante o exposto, DECLARO zero a liquidação de 

sentença e JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 3 de fevereiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001776-35.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003011-37.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO REIZ ALMIRON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do patrono do requerente para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002217-16.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO OLIVEIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da patrona da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-92.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BEDIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000399-92.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:JULIANO BEDIN 
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ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EBER DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

TIM S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Migração - Pontes e Lacerda Data: 30/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: 

AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 

17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-66.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO EZEQUIEL NUNES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 30 de março de 2020, às 13h30min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010565-74.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ITACY BRESSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010565-74.2014.8.11.0013. REQUERENTE: ITACY BRESSAN REQUERIDO: 

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER 

AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Vistos, etc. Determino o desarquivamento e 

prosseguimento do feito quanto a FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS 

BRASIL LTDA, na forma da decisão do ID 26311694. Proceda-se à baixa 

dos autos quanto à executada DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA, excluindo-a do polo passivo, eis que extinto o processo com 

relação a ela. Considerando a recalcitrância da executada FCA FIAT 

CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA na retirada dos impostos 

provenientes da venda do veículo do cadastro de produtor rural do autor, 

determino a intimação da executada para cumprir a obrigação em 05 

(cinco) dias, e majoro a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais) em 

caso de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem 

prejuízo do valor da multa já alcançado. Para evitar qualquer alegação 

futura de nulidade, determino que a executada seja intimada pessoalmente 

por carta com aviso de recebimento, em atenção à Súmula 410 do STJ. 

PONTES E LACERDA, 15 de fevereiro de 2020. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000097-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRAUDINEIDE SANDOL DE ASSIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000097-34.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: FRAUDINEIDE SANDOL DE ASSIS Vistos, etc. O presente 

feito já foi extinto por sentença, e não houve recurso. Certifique-se o 

trânsito em julgado e ao arquivo, com baixa. PONTES E LACERDA, 15 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-51.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO EZEQUIEL NUNES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 30 de março de 2020, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-64.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI DE JESUS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 30 de março de 2020, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-48.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 30 de março de 2020, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-72.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA COSTA DE JESUS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS FLORENTINO (REU)

VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS FLORENTINO 07554857185 (REU)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 6 de abril de 2020, às 14h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-32.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARCELINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de abril de 2020, às 13h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-69.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. MOREIRA COMERCIO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO JOSE BASILIO RODRIGUES (REU)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de abril de 2020, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-09.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. MOREIRA COMERCIO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR PRUDENCIO DOS SANTOS (REU)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de abril de 2020, às 13h20MIN..

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-52.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de abril de 2020, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-29.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA MOLAZ BEZERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA RODRIGUES MALUF OAB - MT26374-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de abril de 2020, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-14.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA MOLAZ BEZERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA RODRIGUES MALUF OAB - MT26374-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de abril de 2020, às 13:50.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-76.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AURICIA BATISTA DE ALMEIDA BORGES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000413-76.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:AURICIA 

BATISTA DE ALMEIDA BORGES SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

REGINA PIRES DA COSTA POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Migração - Pontes e 

Lacerda Data: 30/03/2020 Hora: 12:10 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 

2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 17 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-22.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de abril de 2020, às 14h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-28.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANSMAR DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 15 de abril de 2020, às 13h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-13.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANSMAR DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 15 de abril de 2020, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000120-48.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OTAIR DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNALDO VILLAR PEREZ (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto a juntada de mandado de penhora e certidão, bem como do ofício

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000642-41.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO RAFAEL SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000642-41.2017.8.11.0013. EXEQUENTE: ESTEFANIA GONCALVES 

BARBOSA COLMANETTI EXECUTADO: PABLO RAFAEL SILVA OLIVEIRA 

Vistos, etc. 1- Em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil, 

determino vista à parte exequente para se manifestar sobre a alegação de 

impenhorabilidade e pedido de desbloqueio do dinheiro, prazo de cinco 

dias. 2- Com fundamento no art. 53, §1º, da Lei 9.099/95, determino a 

remessa dos autos à Conciliadora para designar audiência de conciliação, 

intimando-se as partes. PONTES E LACERDA, 17 de fevereiro de 2020. 
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ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010359-89.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE BRAGA OAB - MT0019496A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010359-89.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: BENEDITO BRAGA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Vista ao exequente sobre impugnação ao 

cumprimento de sentença. PONTES E LACERDA, 17 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-51.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ELIEZER ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GARBATTI DO PRADO OAB - SP373663 (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP184674 

(ADVOGADO(A))

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

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000210-51.2019.8.11.0013. REQUERENTE: FELIPE ELIEZER ANTUNES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, CARUANA S/A - SOCIEDADE DE 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Conclusão 

desnecessária. À CAA e arquivo, com baixa. PONTES E LACERDA, 17 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010021-18.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEDES MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010021-18.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: BANCO FINASA BMC S/A 

EXECUTADO: MERCEDES MARTINS DA SILVA Vistos, etc. Cumpra-se a 

segunda parte da decisão do ID 26117799. PONTES E LACERDA, 17 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-33.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANDIR OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010214-33.2016.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA RITA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: IRANDIR OLIVEIRA SOUZA Vistos, etc. Após consulta ao 

INFOJUD e SIEL, foram encontrados dois endereços do executado: CPF: 

219.760.232-20 Nome Completo: IRANDIR OLIVEIRA SOUZA Nome da Mãe: 

CELINA CANDIDA DE SOUZA Data de Nascimento: 10/02/1965 Título de 

Eleitor: 0003624762356 Endereço: R JOAO DE OLIVEIRA 1422 NOVA 

OURO PRETO CEP: 76920-000 Municipio: OURO PRETO DO OESTE UF: RO 

Nome IRANDIR OLIVEIRA SOUZA Título 003624762356 Data Nasc. 

10/02/1965 Zona 13 Endereço RUA DUQUE DE CAXIAS 004542 Município 

OURO PRETO DO OESTE UF RO Data Domicílio 18/09/1986 Nome Pai 

ORLANDO CAMILO DE OLIVEIRA Nome Mãe CELINA CANDIDA DE SOUZA 

N a t u r a l i d a d e  B A T A Y P O R Ã ,  M S  C ó d .  V a l i d a ç ã o 

ad5b866e3213dff2c43a057656bdaecf Expeça-se nova carta precatória 

para citação, nos endereços acima. PONTES E LACERDA, 17 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002064-80.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARVALHO & ARAUJO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANS PAS TERRAPLANAGEM LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1002064-80.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: CARVALHO & ARAUJO LTDA - 

EPP EXECUTADO: TRANS PAS TERRAPLANAGEM LTDA Vistos, etc. 1- 

Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, 

por meio de seu advogado ou, não havendo, pessoalmente, para 

pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

pagamento de multa de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, 

com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na 

forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. Não são devidos 

honorários advocatícios sucumbenciais da fase de cumprimento de 

sentença (art. 523, §1º, segunda parte, do Código de Processo Civil), 

consoante Enunciado 97 do FONAJE. Fica o devedor ciente de que 

SOMENTE APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, por meio de depósito judicial ou 

penhora de bens equivalentes à integralidade do valor devido, é que 

poderá oferecer embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 

(Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o exequente ciente de que em 

razão do princípio da celeridade, somente será deferida uma consulta a 

cada sistema informatizado (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), e em caso 

de não serem encontrados bens para penhora, o feito será extinto na 

forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- Caso a demanda tenha valor de 

até 20 (vinte) salários mínimos, não há obrigatoriedade de 

acompanhamento por advogado e, portanto, não haverá nomeação de 

advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o necessário. PONTES E 

LACERDA, 15 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003077-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BISPO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1003077-51.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: ANDREIA BISPO DA SILVA 

EXECUTADO: JOAO PAULO MENDONCA Vistos, etc. Indefiro o pedido do 

ID 28737662, pois não há pagamento a ser feito, eis que a execução é de 

obrigação de fazer. Analisando os autos, verifico que o título executivo é 

o acordo homologado no CEJUSC desta Comarca, no qual constou que o 

"lote 07 da quadra 29 residencial Vera, área de 360 metros quadrados, 

ficará com a solicitante Andreia Bispo da Silva". A parte autora juntou aos 

autos "Termo de Transferência de Lote de Terreno Urbano", no qual o Sr. 

Cleisson Ivo de Oliveira afirma ser o proprietário do imóvel e cedeu para a 

exequente os direitos que exerce sobre o imóvel, por negociação feita 

com o executado. Consta no documento - que por sinal está incompleto - 

que o imóvel não está quitado, havendo débito junto à Imobiliária SERTEP. 

A exequente busca a execução da obrigação, para "fazer constar como 

proprietária do lote" (?). É o breve relato. CHAMO O FEITO À ORDEM. Para 

transmissão da propriedade imóvel, é necessária elaboração de escritura 

pública, a ser registrada na matrícula do imóvel. A escritura pública, por 

óbvio, deve ser subscrita pelo proprietário ou, em caso de recusa 

injustificada, é possível a adjudicação compulsória, observados os 

requisitos legais. No caso dos autos, não há sequer cópia da matrícula, de 

forma a verificar quem é o proprietário do bem. Não foi juntada aos autos 

cópia do mencionado contrato de compra e venda junto à Imobiliária 

SERTEP, tampouco do instrumento contratual com o Sr. Cleisson Ivo de 

Oliveira, e até mesmo o "Termo de Transferência" está incompleto. Dessa 

forma, não há sequer como saber se o réu é proprietário do imóvel ou, ao 

menos, promitente comprador, para se verificar até mesmo a possibilidade 

jurídica do pedido. Ante o exposto, determino a intimação da parte 

exequente para, no prazo de 30 dias, juntar aos autos os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, quais sejam, cópia atualizada da 

matrícula do imóvel e dos instrumentos contratuais que demonstram a 

cadeia dominial do imóvel ou a cadeia de transmissão de posse, sob pena 

de extinção do feito. Caso nenhuma das partes seja proprietária ou 

promitente compradora do imóvel, e se trate apenas de posse, desde já 

consigno que o pedido é juridicamente impossível e eventual aquisição de 

propriedade deverá se dar pela via processual adequada. PONTES E 

LACERDA, 15 de fevereiro de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-47.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA BARBOSA SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000305-47.2020.8.11.0013. REQUERENTE: HILDA BARBOSA SODRE 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. 1- Pretende a parte autora a 

tutela de urgência para a exclusão/suspensão das cobranças em sua 

folha salarial, decorrentes de relação contratual que afirma não ter 

efetuado, isto é, sob alegação de inexistência de negócio jurídico entre as 

partes. Conforme art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A probabilidade do direito não é um juízo de certeza, mas 

apenas de plausibilidade das alegações, e deve ser analisada sob a ótica 

das regras de experiência comum subministradas pela observação do que 

ordinariamente acontece (art. 375 do Código de Processo Civil). Feitas 

essas considerações, depreende-se dos termos da inicial e documentos 

apresentados que há no contracheque mais de uma cobrança, que as 

cobranças já ocorrem há tempo razoável, e somente agora foram 

impugnadas pela parte autora. Ora, é pouco crível que alguém sofra vários 

descontos mensais em seus vencimentos, por tão longo período, sem que 

tenha efetuado a contratação referente às cobranças, e que não perceba 

de imediato. Assim, entendo que não há probabilidade do direito da parte 

autora, sendo necessária dilação probatória para averiguar a veracidade 

dos fatos. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 

2- Conforme a nova ordem processual civil vigente, aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, “aquele que de qualquer forma 

participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º 

do Código de Processo Civil), e “todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva” (art. 6º do CPC). Para tanto, “são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II 

- não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que 

são destituídas de fundamento” (art. 77 do CPC). O ordenamento jurídico 

processual brasileiro repudia qualquer ato de litigância de má-fé, e 

“considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 

(...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do 

processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório” (art. 80 do 

CPC). Em razão disso, “responde por perdas e danos aquele que litigar de 

má-fé como autor, réu ou interveniente” (art. 79 do CPC). Para assegurar o 

bom andamento processual, o Código de Processo Civil prevê no art. 139 

que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar 

pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato 

contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente 

protelatórias”. Ocorre que há advogados e partes que atuam de forma 

predatória, ingressando com demandas repetitivas temerárias, sabedores 

de que os fatos narrados na inicial são inverídicos. Tal comportamento 

deve ser sempre reprimido, e por isso, com fundamento no art. 139, III, do 

Código de Processo Civil, advirto a parte autora e seu procurador que, 

caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a litigância de má-fé 

em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, cuja causa de 

pedir não se afigure verdadeira, haverá condenação por litigância de 

má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico que, em razão 

da relevância de sua atuação, não pode participar de fraudes. Tudo sem 

prejuízo da expedição de ofícios à OAB/MT e ao Ministério Público, para 

apuração das responsabilidades disciplinares e penais. 3- Determino a 

designação de audiência de conciliação pela Secretaria, conforme pauta 

do Conciliador. 4- Cite-se a parte ré do inteiro teor do pedido inicial e 

intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). 5- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95). 6- Caso 

não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) 

dias após a audiência acima mencionada. 7- Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 17 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-11.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SIMONE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000288-11.2020.8.11.0013. REQUERENTE: ELIZANGELA SIMONE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1- Pretende 

a parte autora a tutela de urgência para a exclusão/suspensão da 

inscrição do seu nome dos cadastros restritivos de crédito, sob alegação 

de inexistência de negócio jurídico entre as partes. Conforme art. 300 do 

CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Depreende-se dos termos da inicial e 

documentos apresentados que foram demonstrados elementos que 
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evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo e, assim sendo, concedo a tutela de urgência, 

no sentido de determinar: a) a imediata exclusão do nome da parte autora 

do cadastro de devedores inadimplentes, em razão do débito discutido nos 

autos, se já tiver sido inscrito; b) que a parte ré se abstenha de incluir o 

nome da parte autora no cadastro de devedores inadimplentes, em razão 

do débito discutido nos autos, se ainda não tiver sido inscrito. A exclusão 

deverá ser feita pela própria Secretaria, via sistema online, ou não 

havendo acesso, mediante expedição de ofício diretamente ao órgão 

restritivo de crédito, com prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, e 

deverá ocorrer tão somente quanto aos cadastros indicados pela parte 

autora, mediante comprovação nos autos da inscrição, por intermédio de 

extrato de consulta, constituindo seu ônus a indicação dos cadastros a 

serem acessados/oficiados. Em razão da determinação de 

acesso/expedição de ofício diretamente ao cadastro restritivo de crédito, 

deixo de cominar multa diária em desfavor da parte ré. 2- Determino a 

designação de audiência de conciliação pela Secretaria, conforme pauta 

do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do pedido inicial e 

intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 17 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-22.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIDE FRANCISCA DOS SANTOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. DE QUEIROZ E CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000339-22.2020.8.11.0013. AUTOR: LUZINEIDE FRANCISCA DOS 

SANTOS DE SOUZA REU: A. P. DE QUEIROZ E CIA LTDA - ME Vistos, etc. 

1- Pretende a parte autora a tutela de urgência para declarar a rescisão 

do contrato firmado entre as partes e para que seja a ré compelida a não 

efetuar cobranças em nome da autora e para suspensão da inscrição do 

seu nome dos cadastros restritivos de crédito, sob alegação de que não 

tem mais interesse na manutenção do contrato e que buscou sua rescisão 

junto à ré, com retenção de valores, mas sem sucesso. Conforme art. 300 

do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Depreende-se dos termos da inicial e 

documentos apresentados que foram demonstrados elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito, porquanto o contrato não contém 

cláusula de irretratabilidade e a jurisprudência pátria admite a rescisão do 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel mediante retenção de 

parte dos valores pagos (vide Súmula 543-STJ e REsp 1.286.144-MG). O 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside no fato de 

que, caso permaneça a obrigação de pagar as parcelas, o nome da parte 

autora pode vir a ser incluído nos cadastros de inadimplentes, com sérias 

consequências. Todavia, não há como declarar em sede liminar a rescisão 

do contrato, em virtude da irreversibilidade da medida. Ante o exposto, 

DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para: a) determinar a 

suspensão dos efeitos do contrato firmado entre as partes; b) suspender 

a exigibilidade das parcelas do contrato e determinar que a parte ré se 

abstenha de cobrar a autora e de incluir o nome da parte autora no 

cadastro de devedores inadimplentes, em razão do débito discutido nos 

autos, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 

10.000,00 (dez mil reais); c) determinar a imissão da ré na posse do 

imóvel, devendo a autora desocupá-lo no prazo de cinco dias, caso esteja 

ocupado; d) autorizar a parte ré a, caso concorde com a rescisão do 

contrato (independentemente de discussão acerca do quantum de 

retenção), desde já alienar o imóvel para terceiros. 2- Determino a 

designação de audiência de conciliação pela Secretaria, conforme pauta 

do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do pedido inicial e 

intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 17 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-26.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILANIA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000287-26.2020.8.11.0013. AUTOR: MARIA LUCILANIA NOGUEIRA REU: 

ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. 1- Analisando os autos, entendo ser 

prudente a postergação da análise do pedido de tutela de urgência para 

após a resposta do réu, quando estará mais clara a probabilidade do 

direito; e por entender que na observância do contraditório e da ampla 

defesa não acarretará grande perigo de dano ou risco irreparável ao 

resultado útil do processo. 2- Determino a designação de audiência de 

conciliação pela Secretaria, conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a 

parte ré do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, 

cientificando-a que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 17 de fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-07.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO FERREIRA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000340-07.2020.8.11.0013. REQUERENTE: EDINALDO FERREIRA FARIAS 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. 1- Pretende a parte autora a tutela de 

urgência para a exclusão/suspensão da inscrição do seu nome dos 

cadastros restritivos de crédito, sob alegação de inexistência de negócio 

jurídico entre as partes. Conforme art. 300 do CPC, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Depreende-se dos termos da inicial e documentos apresentados que 

foram demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, assim 
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sendo, concedo a tutela de urgência, no sentido de determinar: a) a 

imediata exclusão do nome da parte autora do cadastro de devedores 

inadimplentes, em razão do débito discutido nos autos, se já tiver sido 

inscrito; b) que a parte ré se abstenha de incluir o nome da parte autora no 

cadastro de devedores inadimplentes, em razão do débito discutido nos 

autos, se ainda não tiver sido inscrito. A exclusão deverá ser feita pela 

própria Secretaria, via sistema online, ou não havendo acesso, mediante 

expedição de ofício diretamente ao órgão restritivo de crédito, com prazo 

de 05 (cinco) dias para cumprimento, e deverá ocorrer tão somente 

quanto aos cadastros indicados pela parte autora, mediante comprovação 

nos autos da inscrição, por intermédio de extrato de consulta, constituindo 

seu ônus a indicação dos cadastros a serem acessados/oficiados. Em 

razão da determinação de acesso/expedição de ofício diretamente ao 

cadastro restritivo de crédito, deixo de cominar multa diária em desfavor 

da parte ré. 2- Determino a designação de audiência de conciliação pela 

Secretaria, conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro 

teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, 

cientificando-a que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 17 de fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-78.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RODRIGUES JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000290-78.2020.8.11.0013. REQUERENTE: ROBERTO RODRIGUES 

JUNIOR REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1- Analisando os 

autos, entendo ser prudente a postergação da análise do pedido de tutela 

de urgência para após a resposta do réu, quando estará mais clara a 

probabilidade do direito; e por entender que na observância do 

contraditório e da ampla defesa não acarretará grande perigo de dano ou 

risco irreparável ao resultado útil do processo. 2- Determino a designação 

de audiência de conciliação pela Secretaria, conforme pauta do 

Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do pedido inicial e intime-se 

da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 17 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-67.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI VICENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000336-67.2020.8.11.0013. REQUERENTE: ELCI VICENTE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. 1- Pretende a parte autora a tutela de 

urgência para a exclusão/suspensão da inscrição do seu nome dos 

cadastros restritivos de crédito, sob alegação de inexistência de negócio 

jurídico entre as partes. Conforme art. 300 do CPC, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Depreende-se dos termos da inicial e documentos apresentados que 

foram demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, assim 

sendo, concedo a tutela de urgência, no sentido de determinar: a) a 

imediata exclusão do nome da parte autora do cadastro de devedores 

inadimplentes, em razão do débito discutido nos autos, se já tiver sido 

inscrito; b) que a parte ré se abstenha de incluir o nome da parte autora no 

cadastro de devedores inadimplentes, em razão do débito discutido nos 

autos, se ainda não tiver sido inscrito. A exclusão deverá ser feita pela 

própria Secretaria, via sistema online, ou não havendo acesso, mediante 

expedição de ofício diretamente ao órgão restritivo de crédito, com prazo 

de 05 (cinco) dias para cumprimento, e deverá ocorrer tão somente 

quanto aos cadastros indicados pela parte autora, mediante comprovação 

nos autos da inscrição, por intermédio de extrato de consulta, constituindo 

seu ônus a indicação dos cadastros a serem acessados/oficiados. Em 

razão da determinação de acesso/expedição de ofício diretamente ao 

cadastro restritivo de crédito, deixo de cominar multa diária em desfavor 

da parte ré. 2- Determino a designação de audiência de conciliação pela 

Secretaria, conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro 

teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, 

cientificando-a que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 17 de fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-02.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS OAB - MT27312/O (ADVOGADO(A))

JESIEL ALVES DE OLIVEIRA OAB - 001.601.401-45 (REPRESENTANTE)

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000017-02.2020.8.11.0013. REPRESENTANTE: JESIEL ALVES DE 

OLIVEIRA INTERESSADO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1- 

Considerando os esclarecimentos prestados pela parte autora e novos 

documentos juntados, verifico que foram demonstrados elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo e, assim sendo, concedo a tutela de urgência, 

no sentido de determinar: a) a imediata exclusão do nome da parte autora 

do cadastro de devedores inadimplentes, em razão do débito discutido nos 

autos, se já tiver sido inscrito; b) que a parte ré se abstenha de incluir o 

nome da parte autora no cadastro de devedores inadimplentes, em razão 

do débito discutido nos autos, se ainda não tiver sido inscrito. A exclusão 

deverá ser feita pela própria Secretaria, via sistema online, ou não 

havendo acesso, mediante expedição de ofício diretamente ao órgão 

restritivo de crédito, com prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, e 

deverá ocorrer tão somente quanto aos cadastros indicados pela parte 

autora, mediante comprovação nos autos da inscrição, por intermédio de 

extrato de consulta, constituindo seu ônus a indicação dos cadastros a 
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serem acessados/oficiados. Em razão da determinação de 

acesso/expedição de ofício diretamente ao cadastro restritivo de crédito, 

deixo de cominar multa diária em desfavor da parte ré. 2- Determino a 

designação de audiência de conciliação pela Secretaria, conforme pauta 

do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do pedido inicial e 

intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 17 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-03.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA AMELIA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000295-03.2020.8.11.0013. REQUERENTE: ROSA AMELIA GONCALVES 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. 1- Pretende a parte autora a tutela de 

urgência para a exclusão/suspensão da inscrição do seu nome dos 

cadastros restritivos de crédito, sob alegação de inexistência de negócio 

jurídico entre as partes. Conforme art. 300 do CPC, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Depreende-se dos termos da inicial e documentos apresentados que 

foram demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, assim 

sendo, concedo a tutela de urgência, no sentido de determinar: a) a 

imediata exclusão do nome da parte autora do cadastro de devedores 

inadimplentes, em razão do débito discutido nos autos, se já tiver sido 

inscrito; b) que a parte ré se abstenha de incluir o nome da parte autora no 

cadastro de devedores inadimplentes, em razão do débito discutido nos 

autos, se ainda não tiver sido inscrito. A exclusão deverá ser feita pela 

própria Secretaria, via sistema online, ou não havendo acesso, mediante 

expedição de ofício diretamente ao órgão restritivo de crédito, com prazo 

de 05 (cinco) dias para cumprimento, e deverá ocorrer tão somente 

quanto aos cadastros indicados pela parte autora, mediante comprovação 

nos autos da inscrição, por intermédio de extrato de consulta, constituindo 

seu ônus a indicação dos cadastros a serem acessados/oficiados. Em 

razão da determinação de acesso/expedição de ofício diretamente ao 

cadastro restritivo de crédito, deixo de cominar multa diária em desfavor 

da parte ré. 2- Determino a designação de audiência de conciliação pela 

Secretaria, conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro 

teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, 

cientificando-a que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 17 de fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-91.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - 474.570.231-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000315-91.2020.8.11.0013. REPRESENTANTE: ALVARO ADALBERTO 

MACIEL CARNEIRO INTERESSADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E 

EMPRESTIMO POUPEX Vistos, etc. 1- Pretende a parte autora a tutela de 

urgência para o imediato bloqueio do valor de R$ 39.702,90 em contas 

bancárias da ré e o depósito judicial da quantia, para preservar o 

resultado útil do processo. Conforme art. 300 do CPC, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Depreende-se dos termos da inicial e documentos apresentados que 

foram demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do direito, 

mas não vislumbro perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, porquanto a parte ré é uma grande entidade, com atuação 

nacional e vasto patrimônio, e não há motivos para crer que seria 

insolvente caso perca a demanda. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência. 2- Determino a designação de audiência de conciliação 

pela Secretaria, conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, 

cientificando-a que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 17 de fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-56.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA RODRIGUES MALUF OAB - MT26374-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000382-56.2020.8.11.0013. REQUERENTE: ALMERINDA RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. 

1- Analisando os autos, entendo ser prudente a postergação da análise 

do pedido de tutela de urgência para após a resposta do réu, quando 

estará mais clara a probabilidade do direito; e por entender que na 

observância do contraditório e da ampla defesa não acarretará grande 

perigo de dano ou risco irreparável ao resultado útil do processo. 2- 

Determino a designação de audiência de conciliação pela Secretaria, 

conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a 

ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e 

condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 17 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000628-23.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY DOS SANTOS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000628-23.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: SIRLEY DOS SANTOS 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1- Altere-se a classe para 

cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, por meio de seu 

advogado ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor 

apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa 

de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Não são devidos honorários advocatícios 

sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença (art. 523, §1º, 

segunda parte, do Código de Processo Civil), consoante Enunciado 97 do 

FONAJE. Fica o devedor ciente de que SOMENTE APÓS A GARANTIA DO 

JUÍZO, por meio de depósito judicial ou penhora de bens equivalentes à 

integralidade do valor devido, é que poderá oferecer embargos, na forma 

do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 (Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o 

exequente ciente de que em razão do princípio da celeridade, somente 

será deferida uma consulta a cada sistema informatizado (BACENJUD, 

RENAJUD, INFOJUD), e em caso de não serem encontrados bens para 

penhora, o feito será extinto na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- 

Caso a demanda tenha valor de até 20 (vinte) salários mínimos, não há 

obrigatoriedade de acompanhamento por advogado e, portanto, não 

haverá nomeação de advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o 

necessário. Pontes e Lacerda, 17 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-94.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CABOCLO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DO 2 OFICIO (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000373-94.2020.8.11.0013. AUTOR: AIRTON CABOCLO DA SILVA REU: 

CARTORIO DO 2 OFICIO Vistos, etc. 1- Analisando os autos, entendo ser 

prudente a postergação da análise do pedido de tutela de urgência para 

após a resposta do réu, quando estará mais clara a probabilidade do 

direito; e por entender que na observância do contraditório e da ampla 

defesa não acarretará grande perigo de dano ou risco irreparável ao 

resultado útil do processo. 2- Determino a designação de audiência de 

conciliação pela Secretaria, conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a 

parte ré do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, 

cientificando-a que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 17 de fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-96.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR HERCULANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BEATRIZ WORST OAB - MT27565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON APARECIDO DE ARAUJO (REQUERIDO)

RAMIRES & DORNELAS DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000153-96.2020.8.11.0013. REQUERENTE: GILMAR HERCULANO DA 

SILVA REQUERIDO: RAMIRES & DORNELAS DA SILVA - ME, ANDERSON 

APARECIDO DE ARAUJO Vistos, etc. ACOLHO A EMENDA À INICIAL no ID 

29141496. 1- Pretende a parte autora a tutela de urgência para que o réu 

ANDERSON APARECIDO DE ARAÚJO seja compelido a efetivar a 

transferência do veículo e da dívida sobre ele incidente, ao argumento de 

que é o adquirente do bem e não cumpriu sua obrigação. Conforme art. 

300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Depreende-se dos termos da inicial e 

documentos apresentados que foram demonstrados elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo e, assim sendo, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que o réu ANDERSON APARECIDO DE 

ARAÚJO efetive a transferência do veículo e da dívida mencionados na 

inicial para seu nome, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, 

limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da tutela do resultado 

prático equivalente. 2- Determino a designação de audiência de 

conciliação pela Secretaria, conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a 

parte ré do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, 

cientificando-a que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 17 de fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000957-69.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUCIANA BRANDAO OAB - SP314371 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000957-69.2017.8.11.0013. EXEQUENTE: ELISANGELA RODRIGUES DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PONTES E LACERDA Vistos, etc. 1- Cadastre-se a Allergan como terceiro 

interessado no PJE, para facilitar a comunicação dos atos processuais. 2- 

Considerando a informação do ID 26772392, de que o médico assistente 

da parte autora, Dr. José Roberto Álvares (neurologista) está de licença 

por motivos de saúde, sem previsão de retorno, determino a intimação da 

Defensoria Pública para informar, no prazo de 30 dias, os dados de novo 

médico assistente, devidamente capacitado para aplicação do 

medicamento. Se necessário, poderá ser feito o bloqueio de verba pública 

para custeio da aplicação, vez que no entender deste magistrado, tal 

serviço está incluído no objeto da condenação. 3- Intime-se o ESTADO DE 

MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA para que auxiliem 

a Defensoria Pública na busca de um novo médico assistente para a 

autora, de preferência da rede pública de saúde, vez que para aplicação 

do medicamento é necessário curso/especialização específica, e não 

pode ser ministrado por qualquer profissional médico. 6- Fornecidos os 
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dados do novo médico assistente, intime-se a Allergan, via PJE e via e-mail 

ou outro tipo de contato, para que forneça o medicamento, conforme 

petição do ID 28844208. Aproveito o ensejo para parabenizar e agradecer, 

em nome do juízo, aos advogados e à empresa Allergan pela 

compreensão e cooperação para solução da controvérsia. PONTES E 

LACERDA, 17 de fevereiro de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-92.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BEDIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000399-92.2020.8.11.0013. AUTOR: JULIANO BEDIN REQUERIDO: TIM 

S/A Vistos, etc. 1- Pretende a parte autora a tutela de urgência para a 

exclusão/suspensão da inscrição do seu nome dos cadastros restritivos 

de crédito, sob alegação de inexistência de negócio jurídico entre as 

partes. Conforme art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Depreende-se dos 

termos da inicial e documentos apresentados que foram demonstrados 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo e, assim sendo, concedo a tutela de 

urgência, no sentido de determinar: a) a imediata exclusão do nome da 

parte autora do cadastro de devedores inadimplentes, em razão do débito 

discutido nos autos, se já tiver sido inscrito; b) que a parte ré se abstenha 

de incluir o nome da parte autora no cadastro de devedores inadimplentes, 

em razão do débito discutido nos autos, se ainda não tiver sido inscrito. A 

exclusão deverá ser feita pela própria Secretaria, via sistema online, ou 

não havendo acesso, mediante expedição de ofício diretamente ao órgão 

restritivo de crédito, com prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, e 

deverá ocorrer tão somente quanto aos cadastros indicados pela parte 

autora, mediante comprovação nos autos da inscrição, por intermédio de 

extrato de consulta, constituindo seu ônus a indicação dos cadastros a 

serem acessados/oficiados. Em razão da determinação de 

acesso/expedição de ofício diretamente ao cadastro restritivo de crédito, 

deixo de cominar multa diária em desfavor da parte ré. 2- Determino a 

designação de audiência de conciliação pela Secretaria, conforme pauta 

do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do pedido inicial e 

intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 17 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010555-59.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE STINGELLIN VERLINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE CARVALHO FRANCO OAB - MG38032 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS LIMA DE SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010555-59.2016.8.11.0013. REQUERENTE: JAQUELINE STINGELLIN 

VERLINDO REQUERIDO: ELIAS LIMA DE SANTANA Vistos, etc. Analisando 

detidamente os autos, verifico que ainda na fase de conhecimento foi 

designada audiência para o dia 21/02/2018, mas esta não se realizou, 

conforme termo de audiência no ID 12122029, tendo sido as partes 

DISPENSADAS em razão da desnecessidade da audiência, já que esta 

havia sido realizada em data anterior. Não obstante, por algum motivo 

equivocado, o MM. Juiz Titular proferiu a sentença do ID 11948366, 

julgando extinto o processo sem resolução de mérito em razão da 

ausência da parte autora à audiência, embora tal fato não tenha ocorrido 

nos autos. Tal sentença não foi publicada e as partes não foram dela 

intimadas, conforme certidão do ID Posteriormente, no ID 13629043, 

provavelmente verificando o equívoco, foi proferida sentença pela Juíza 

Leiga, devidamente homologada pelo MM. Juiz Titular, da qual foram 

intimadas as partes (ID 13992003), e que transitou em julgado, conforme 

diversas certidões eletrônicas de decurso de prazo posteriores, 

elaboradas automaticamente pelo sistema PJE. Todavia, o executado 

ELIAS LIMA DE SANTANA apresentou petição avulsa no ID 18288028, 

após o transcurso do prazo para impugnação ao cumprimento de 

sentença (ID 18411747), arguindo a nulidade da segunda sentença, sob 

fundamento de que já havia sido prolatada e transitado em julgado a 

primeira, e que houve quebra da hierarquia, porquanto a sentença da 

Juíza Leiga foi proferida quando já havia sentença do Juiz Titular nos 

autos. É o breve relato. DECIDO. Recebo a manifestação do executado 

como exceção de pré-executividade, pois argui matéria de ordem pública 

(nulidade da execução) e não está sujeita à preclusão. Contudo, razão 

não lhe assiste. Do escorço fático acima realizado, verifica-se que a 

sentença do ID 11948366 foi proferida por engano, eis que não guarda 

absolutamente nenhuma relação com os fatos acontecidos nos autos. 

Tanto que sequer foi publicada, não houve intimação das partes e, 

portanto, não transitou em julgado. Logo em seguida, o mesmo magistrado 

homologou sentença de mérito elaborada pela Juíza Leiga, de forma que 

não há que se falar em quebra de hierarquia, pois foi o mesmo magistrado 

quem revogou a sentença anterior, que era nula, já que não guardava 

relação com os fatos do processo. Com efeito, não se pode olvidar que 

nos Juizados Especiais vigoram princípios específicos da informalidade, 

celeridade, economia processual (art. 2º da Lei 9.099/95), não sendo 

possível se ater ao formalismo jurídico exacerbado. Ademais, o Novo CPC 

trouxe como corolário a primazia do mérito, devendo as partes e 

magistrado buscar a solução do litígio, sem que as meras regras formais 

processuais constituam empecilho para atraso na definição da 

controvérsia. Por fim, consigno que as partes foram intimadas da 

sentença do ID 13629043 e o executado não se insurgiu contra sua 

prolação, e não pode agora reclamar, num verdadeiro venire contra 

factum proprium. Ante o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE e determino o prosseguimento da execução. 

Intimem-se. Intime-se o exequente para trazer aos autos planilha 

atualizada do crédito e para indicar bens para penhora no prazo de cinco 

dias. PONTES E LACERDA, 17 de fevereiro de 2020. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001808-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO NASCIMENTO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1001808-74.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JOSE ROBERTO NASCIMENTO 

BATISTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. TELEFONICA 

BRASIL S/A opôs embargos de declaração contra a sentença, alegando a 

existência de obscuridade, porquanto julgou procedente o pedido inicial 

mas há telas de sistema juntadas aos autos. A parte embargada se 

manifestou pedindo o não acolhimento dos embargos de declaração. É o 
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breve relato. DECIDO. O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que 

cabem embargos de declaração contra decisão judicial para “esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição” e para “suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento”. Reapreciando a decisão embargada à luz da referida 

legislação e dos argumentos da parte embargante, não vislumbro a 

existência do vício aventado. Com efeito, a decisão embargada não é 

obscura quanto ao ponto discutido, pois nela constou expressamente que 

inexiste nos autos a demonstração da efetiva contratação. Em verdade, 

dos argumentos da parte autora se extrai certa insatisfação com a 

resolução do mérito da causa, e assim a pretensão deve ser deduzida 

pela via recursal adequada. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a decisão 

embargada. Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 17 de fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002700-46.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AMANCIO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Disk Entulho (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002700-46.2019.8.11.0013. REQUERENTE: CLAUDIO AMANCIO PEREIRA 

REQUERIDO: DISK ENTULHO Vistos, Consigno que a questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. 

Pois bem, passo a análise do Mérito. Conforme se depreende dos 

documentos acostados à inicial, o reclamante aduz que ao desviar de uma 

motocicleta bateu num papa entulho que estava colocado na via, que o 

seu veiculo precisou ser consertado, tendo gasto o valor de R$ 9.160,00 

(nove mil cento e sessenta reais), que o reclamado se recusou a ressarcir 

o dano causado, não havendo possibilidade alguma de negociação, requer 

o reclamante o valor gasto no conserto do veiculo. Em contestação a 

reclamada aduz que o reclamante não cumpriu com seu ônus probante, 

que a caçamba estava a 25 metros de distância da esquina, que não 

passa de falácias contadas, razão pela qual requer que seja julgado 

improcedente os pedidos formulados pelo reclamante. O reclamante não 

cumpriu com seu ônus de provar acerca da existência do fato constitutivo 

do seu direito, consoante art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Ressalta-se que cabia ao reclamante proceder à juntada de 

documentação hábil a comprovar o alegado, este apenas acostou aos 

autos o Boletim de ocorrência (prova unilateral), bem como ORÇAMENTOS 

e não NOTAS FISCAIS, o orçamento não tem forca probante, eis que não é 

possível confirmar se o serviço fora realmente prestado. Ademais, deixou 

de indicar qualquer testemunha, ou provas concretas do acidente, da 

culpa e do gasto em consertar o automóvel. DISPOSITIVO. Posto isso, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto 

o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Transitado em julgado, encaminhar ao arquivo. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 17 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002432-89.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LENNON JESUS COSTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANA HEDUYNA PAES LUCAS OAB - MT17699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SITE CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002432-89.2019.8.11.0013. REQUERENTE: LENNON JESUS COSTA DE 

LIMA REQUERIDO: SITE CONTABILIDADE LTDA - ME Vistos, Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. DO Julgamento Antecipado 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DE IMCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL Aduz a reclamada que o reclamante é um dos locatários 

descritos no contrato de aluguel do imóvel, que este não quitou 

integralmente o débito, restando 50%, ou seja, R$ 1.235,00 (hum mil 

duzentos e trinta e cinco reais). Ademais, restou demonstrado, através do 

contrato de locação acostado sãos autos (ID. 24175682), que o foro 

estabelecido para dirimir qualquer controvérsia inerente ao contrato seria 

a comarca de Cáceres. O foro contratual ou foro de eleição é o 

convencionado pelas partes contratantes, que optam por submeter as 

ações relativas as obrigações e direitos estipulados no negócio jurídico 

escrito, a apreciação do foro escolhido. Destarte, a súmula de 

jurisprudência nº 335 o Supremo Tribunal Federal consolidou o 

entendimento de que “é válida a cláusula de eleição do foro para os 

processos oriundos do contrato”. O precedente que serviu de diretriz para 

a elaboração da referida súmula é o Recurso Extraordinário nº 34.791, em 

que se discute a validade de cláusula contratual de eleição de foro, 

formalizada em promessa de compra e venda de bem imóvel. O 

entendimento foi no sentido de que é válido o foro contratual para as 

obrigações e direitos decorrentes do contrato, embora o Código de 

Processo Civil de 1939 (Decreto-Lei nº 1.608/1939) não fizesse menção 

ao foro de eleição. Deste modo, a princípio é lícita a cláusula de eleição de 

foro e prevalecerá, salvo se abusiva ou causar dificuldade para a outra 

parte cumprir as obrigações pactuadas, o que não sem restou 

demonstrado neste caso, sendo assim que fora pactuado deve ser 

cumprido. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 51, III, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 64, do CPC c.c. Súmula 33/SJ, reconheço a 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL do juízo e, JULGO EXTINTO o processo 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Registre-se que, após o trânsito em 

julgado, nada obsta que a parte renove o pedido no juízo adequado à 

apreciação da causa. Fica revogada, eventual decisão antecipatória já 

deferida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 17 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002925-66.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONESCLEI CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

MUNDIAL ELETRO- PORTATEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002925-66.2019.8.11.0013. REQUERENTE: RONESCLEI CAVALCANTE 

REQUERIDO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A, 

MUNDIAL ELETRO- PORTATEIS LTDA ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002925-66.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: RONESCLEI CAVALCANTE REQUERIDO: CARLOS 

SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A, MUNDIAL ELETRO- PORTATEIS 

LTDA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 330, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 301 do Código de 

Processo Civil. PRELIMINARES IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA Não é na sentença o momento próprio para o juiz manifestar 

acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos 

Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de 

regência – 9.099/95. Assim, somente na hipótese de interposição de 

recurso inominado, ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada e abre-se a possibilidade de incidência da Lei 1060/50. DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA No caso, trata-se de 

Reclamação, que vem embasada nas disposições ínsitas no art. 18, 19 e 

21 da Lei n. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, que consagra a 

teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, fabricante e 

prestador de serviços (assistência técnica), independentemente da 

existência de culpa, pela reparação de danos causados aos 

consumidores por VÍCIOS relativos aos produtos e serviços. Ademais, há 

que se esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

a relação jurídica entabulada entre o Reclamante e a Reclamada é de 

consumo, decorrente da responsabilidade solidária pelo fornecimento de 

produto e do serviço. Acrescento, ainda, que nos termos do art. 7º, 

parágrafo único, do CDC: tendo mais de um autor a ofensa, todos 

responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas 

normas de consumo. Portando rejeito a preliminar suscitada. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Alega a requerente que adquiriu da loja requerida 

uma furadeira MONDIAL F109 PTO 127V, no valor de R$ 89,00 (oitenta e 

nove reais), pago no cartão de crédito. Ocorre que, em menos de 20 

(vinte) dias da compra o produto apresentou defeito vindo a parar de 

funcionar, situação em que a requerente levou o produto até a loja 

reclamada, ocasião em que a mesma entrou em contato com a fabricante 

para a realização da troca do mesmo. Decorridos 30 dias do recolhimento 

do produto pela reclamada, o requerente entrou em contato para obter 

informações, contudo já se passaram mais de 60 dias sem a substituição 

do produto, permanecendo sem solução. A presente reclamação vem 

embasada nas disposições ínsitas da Lei n. 8.078/90 - Código de Defesa 

do Consumidor, que consagra a teoria da responsabilidade que responde 

o fornecedor, fabricante e prestador de serviços, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação de danos causados aos 

consumidores por VÍCIOS relativos aos produtos e serviços. O Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte acerca do prazo para que o vício 

apresentado pelo produto seja sanado: ?Art. 18 (...) § 1º Não sendo o 

vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: (grifei) I ? a substituição do produto por 

outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II ? a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos; III ? o abatimento proporcional do preço.? Na 

distribuição do ônus da prova, como no caso dos autos, compete à parte 

autora demonstrar o direito que lhe assiste ou início de prova compatível 

com o seu pedido e as requeridas comprovarem a inexistência, 

modificação ou extinção do direito pleiteado pela autora, nos termos do art. 

333, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Nas relações de consumo, 

todavia, o artigo 6º, VIII, do CDC, coloca a inversão do ônus da prova à 

disposição do consumidor, como meio para facilitar a sua defesa. Neste 

norte, cumpre referir primeiramente que a autora conseguiu demonstrar 

através dos documentos, que adquiriu o produto em 25/04/2019, e que até 

a presente data não ocorreu a substituição do produto, ou a devolução do 

valor pago. Assim, não há se olvidar o dever do fornecedor/fabricante/ 

assistência técnica para reparo do defeito no prazo de 30 (trinta) dias. 

Contudo, no caso dos autos latente a situação do não cumprimento da 

obrigação primária no prazo determinado pela lei. Quanto ao pedido de 

dano material, entendo devida a devolução do valor gasto na compra do 

produto, eis que restou demonstrado o vício e na não reparação do 

conserto, contudo tal ressarcimento deve ocorrer de forma simples e não 

em dobro, conforme requerido. ‘ Em demandas em que se busca 

indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É 

imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte 

autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito 

invocado, como estabelecido pelo artigo 373, inciso I, do CPC. Necessário 

referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a 

casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de 

banalização do nobre instituto. Ocorre que, in casu, não há prova nos 

autos de constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a 

compensação pecuniária a título de danos materiais ou morais, na medida 

em que não restou comprovada qualquer violação aos direitos do 

requerente. Logo, não restou preenchido os requisitos contidos nos 

artigos 186 e 927, do Código Civil, tampouco, no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial, para o fim de condenar SOLIDARIAMENTE as reclamadas 

para lhe restituir o valor de R$ 89,00 (oitenta e nove reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas 

e honorários, nos termos do art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Conforme 

artigo 40 da lei 9.099/95, à apreciação da Excelentíssima Senhora Doutora 

Juíza de Direito do 8º Juizado Especial da Comarca de Cuiabá para que se 

produzam os devidos efeitos legais. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 17 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000572-24.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAKLES BORGES TAQUARY (EXECUTADO)

TAQUARY TRANSPORTADORA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1000572-24.2017.8.11.0013 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO 

MENEZES CARVALHO EXECUTADO: TAQUARY TRANSPORTADORA 

EIRELI - ME, JAKLES BORGES TAQUARY Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes e, via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. No mesmo sentido é o 

Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso: “A sentença homologatória de conciliação ou transação, dispensa 

a intimação das partes e de seus patronos, procedendo-se ao 

arquivamento imediato do feito”. Se se tratar de acordo parcelado, em 

caso de inadimplemento poderá a parte credora requerer o 

desarquivamento e cumprimento da sentença nos próprios autos. Ao 
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arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 17 de fevereiro de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-35.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FLAVIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001000-35.2019.8.11.0013. REQUERENTE: APARECIDO FLAVIO DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. ENERGISA MATO GROSSO opôs embargos de 

declaração contra a sentença, alegando a existência de omissão, 

porquanto não foi apreciado o pedido contraposto e o pedido de litigância 

de má-fé. A parte embargada se manifestou pedindo o não acolhimento 

dos embargos de declaração. É o breve relato. DECIDO. O art. 1.022 do 

Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de declaração 

contra decisão judicial para “esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição” e para “suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Reapreciando a 

decisão embargada à luz da referida legislação e dos argumentos da parte 

embargante, vislumbro a existência do vício aventado. Com efeito, a 

decisão embargada é omissa quanto ao ponto discutido, pois não analisou 

o pedido contraposto formulado na contestação. Passo assim à análise do 

pedido omitido. Considerando que a sentença reconheceu a licitude e 

regularidade da cobrança e julgou improcedente o pedido declaratório de 

inexigibilidade do débito, como corolário lógico deve ser julgado 

procedente o pedido contraposto, para condenar a parte autora a pagar o 

valor discutido nos autos, conforme requerido. Contudo, não vislumbro a 

aventada má-fé, razão pela qual tal pedido não deve ser acolhido. Ante o 

exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a 

omissão e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para 

condenar a parte autora ao pagamento da quantia de R$ 108,53 (cento e 

oito reais e cinquenta e três centavos), acrescida de juros moratórios de 

1% ao mês e correção monetária pelo IPCA a partir de cada vencimento. 

Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 17 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-70.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE VILELA CAMARGO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000258-70.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:ARIADNE VILELA 

CAMARGO MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REINALDO 

BISPO DE ARAUJO FILHO POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Poxoréo Data: 27/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA EUCLIDES DA 

CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . 17 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-25.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000261-25.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:MARIA DA CRUZ 

NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAIR DEMETRIO POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Poxoréo 

Data: 27/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 

S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . 17 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-92.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PEREIRA CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

banco do brasil (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000263-92.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:JULIO CESAR 

PEREIRA CHAGAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAYSE CRYSTINA 

DE OLIVEIRA LIMA POLO PASSIVO: banco do brasil FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Poxoréo Data: 27/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA 

EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-77.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT12413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BARBOSA DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1000264-77.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:LEOPOLDO 

QUEIROZ PAIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEOPOLDO QUEIROZ 

PAIM POLO PASSIVO: JOSE BARBOSA DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Poxoréo Data: 27/04/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA 

EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000780-11.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURIA & CORREIA LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO PEDRO DE FREITAS CORREIA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão do 

oficial de justiça (Id 28955722).

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000951-31.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENE PEREIRA BENTO OAB - RO3409 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. V. (REQUERIDO)

D. V. (REQUERIDO)

T. E. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO DESPACHO Processo: 1000951-31.2019.8.11.0033. 

REQUERENTE: MARINALVA EMIDIO DO COUTO REQUERIDO: TAINARA 

EMIDIO VITORINO, L. E. V., DENIVAL VITORINO Vistos. Cuidam-se os 

presentes autos de ação de modificação de guarda interposta por 

MARINALVA EMIDIO DO COUTO contra DENIVAL VITORINO. O presente 

feito tramitou inicialmente na Comarca de Alta Floresta D’Oeste/RO, onde 

foi tentada a conciliação das partes e analisado o pleito liminar, que foi 

indeferido, conforme decisão id 23836203. Remetidos os autos a este 

juízo após apresentação de contestação, visto que as crianças residem 

com o genitor nesta Comarca. Assim, considerando que já fora tentada, 

sem êxito, a conciliação das partes, revendo decisão anterior, e em 

atenção ao peticionado de id 29163392, torno sem efeito a decisão id 

23943396, no que concerne a realização da audiência de conciliação e 

ainda citação do requerido para contestar a ação, de outro lado, reputo 

necessário o estudo psicossocial do caso, conforme já determinado, cuja 

diligência já fora cumprida, conforme relatório id 28314830. Assim, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

05 (cinco) dias, justificando a pertinência delas, sob pena de 

indeferimento. Após, vistas ao Ministério Público, em seguida voltem 

conclusos para prolação do despacho saneador ou eventual julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. São José do 

Rio Claro - MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001135-84.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BARRETOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORELIO PIETROSKI (EXECUTADO)

 

PROCESSO N. 1001135-84.2019.8.11.0033. AUTOR(A): ANDERSON 

BARRETOS REQUERIDO: ORELIO PIETROSKI DESPACHO Visto. Defiro o 

pedido do Id. 27873482. Com efeito, suspendo o feito pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias. Transcorrido o prazo, intime-se o exequente 

manifeste requerendo o que de direito em 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 29 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001228-47.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. V. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA DIRCE GUSMAO RODRIGUES OAB - 044.548.861-13 

(REPRESENTANTE)

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. O. V. (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado(a/s) do credor para que, em 15 (quinze) dias, 

manifeste-se no feito, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000954-83.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON RODRIGO COZER (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000970-37.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FERTILIZANTES HERINGER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMAR ABILIO BOTTEGA OAB - MT3882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO VALDECIR BRIANTI (REQUERIDO)

OLINDA RAQUEL PISSININ BRIANTE (REQUERIDO)

MARCOS ROBERTO BRIANTI (REQUERIDO)

ALESSANDRA VIEIRA GUIMARAES (REQUERIDO)

MARCIO ROBERTO BRIANTI (REQUERIDO)

APARECIDO BRIANTE (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça (Id 29009840), 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000658-95.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI OAB - MT23741/O (ADVOGADO(A))

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. (REQUERIDO)

M. L. D. (REQUERIDO)

Z. A. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PJe nº: 1000658-95.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Guarda Requerente: 

José Roberto Novaes Requerido(a): Claudineia Bezerra e outros 

SENTENÇA – COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HOMOLOGAÇÃO 

TRANSAÇÃO – [10466] Vistos em recesso forense. 1. Compulsando os 

autos, (Petição Id. 23133324), verifica-se que que a parte autora e a 

requerida Claudineia Bezerra compuseram acerca da presente demanda. 

Instado, o Ministério Público opinou pela homologação dos termos do 

acordo (Quota Id. 274668609). Determinado que os interessados 

comprovassem anuência do requerido Marcelo Luiz Dias aos termos do 

acordo (Id 27616405), esta compareceu aos autos e informou que o 

genitor do menor já se manifestou no sentido de que não se opõe que 

guarda do menor Davi permaneça com o autor. É o relato do essencial. 

Fundamento e decido. 2. Constato que é caso de julgamento, com 

resolução do mérito da demanda, ante a existência de transação entre os 

contendores, de sorte que não vejo óbice em homologar o acordo 

formulado no que concerne à guarda do menor do Davi Henrique Bezerra 

Dias ao requerente, já que, em pese não conste a anuência do genitor aos 

termos do acordo, em data pretérita este compareceu aos autos e 

manifestou o interesse que a guarda de seu filho fosse conferida ao autor 
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(id 21506605). Deste modo, no que se refere à retificação do registro civil, 

remeto as partes interessadas às vias ordinárias competentes. 3. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil, 

JULGO O MÉRITO da demanda para homologar o acordo formalizado entre 

os litigantes (Id. 2313324) apenas no que se refere a guarda do menor 

Davi Henrique Bezerra Dias ao autor. Expeça-se o respectivo Termo de 

Guarda. Sem custas e despesas judiciais, pela isenção insculpida no art. 

141, § 2.°, do ECA. Ciência ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquive-se, com as 

anotações e baixas de estilo. Publicada com inserção no Sistema Apolo 

TJ/MT. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro, 19 de dezembro de 

2019. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito 

Plantonista.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000462-28.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR BONETTI (AUTOR(A))

SERGIO BONETTI (AUTOR(A))

MARIA ESTELA BISCARO BONETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO OAB - MT21408/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO OAB - MT0013592A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONINHO (REU)

VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA (REU)

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS CABO DE REIS 

(REU)

BATORÉ (REU)

AGNALDO HORACIO (REU)

MISAEL MESSIAS (REU)

JAIME CRISTÃO PAIM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO PJe nº: 1000462-28.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: 

Reintegração/Manutenção de Posse Requerente(s): Adair Bonetti e Outros 

Requerido(s): Valdeci Fernandes de Oliveira e Outros Vistos etc. 1. 

Especifiquem os litigantes, de forma fundamentada, em 15 (quinze) dias, 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. São José do Rio 

Claro, 18 de outubro de 2019. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de 

Souza, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000111-84.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENTUROSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. - EPP (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000111-84.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Monitória 

Requerente: Sicredi Centro Norte Requerido: Venturosa Comércio de 

Madeiras Ltda Vistos etc. 1. Intimem-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do 

Requerente para, em 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das 

taxas e custas correspondentes à distribuição, porque o sistema PJe 

acusa a não arrecadação e ou emissão de guias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e consequente extinção processual sem 

apreciação do mérito. 2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e retornem os autos conclusos. São José do Rio Claro, 17 de 

fevereiro de 2020. (documento assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de 

Souza, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000066-80.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIZ DALLA COSTA (REQUERIDO)

 

Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000101-40.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GILSSEIA FERREIRA MAIA BRITO OAB - 009.884.841-02 

(REPRESENTANTE)

EDSON CESAR ZARDO OAB - MT26669/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

V. F. B. (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000101-40.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Retificação 

Registro Civil Requerente: V. F. B., neste ato representado por sua 

genitora Gilsseia Ferreira Maia Brito Vistos etc. 1. DEFIRO o benefício 

processual da gratuidade da justiça à parte autora, considerada a 

documentação que instrui a inicial e o fato de ser assistida por defensor 

dativo nomeado judicialmente. 2. Trata-se de Ação de Retificação de 

Registro Civil em que o Requerente, menor representado por sua genitora, 

pretende modificar seu prenome, porquanto grafado erroneamente. Por 

envolver modificação de prenome e porque ajuizada por menor 

representado por sua genitora, entendo prudente a manifestação do 

genitor do Requerente antes da análise do pleito inaugural. 3. INTIME-SE o 

defensor dativo nomeado à parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, junte nos autos termo de anuência do genitor do 

requerente, Sr. VADIMILSON PEREIRA BRITO, em relação à modificação do 

prenome de seu filho. 5. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e retornem os autos conclusos. São José do Rio Claro, 11 de 

fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz 

de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000882-96.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR BRITO MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO OAB - MT24723/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000882-96.2019.8.11.0033 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. Despacho (Id. 23125816) ordenou ao(a) patrono(a) 

do Requerente o recolhimento das taxas e custas correspondentes à 

distribuição. Certidão (Id. 26498113)) atesta o transcurso do prazo sem 

qualquer manifestação do Requerente. É o relato do essencial. 

Fundamento. Decido. 2. O cancelamento da distribuição deste feito é de 
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rigor. Isso porque o Requerente, embora intimado na pessoa de seu 

patrono, até a presente data, não procedeu ao pagamento das taxas e 

custas correspondentes à distribuição. 3. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 290, do Código de Processo Civil, determino o 

cancelamento da distribuição deste processo. Preclusa a via recursal, 

arquive-se, com as anotações e baixas de estilo. Intime-se e se cumpra. 

São José do Rio Claro, 14 de fevereiro de 2020. (documento assinado 

digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000114-39.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADELICIO ZAMBONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diogo Galvan OAB - MT8056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000114-39.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Cumprimento de 

Sentença Requerente: Adelício Zamboni Requerido: Estado de Mato 

Grosso Vistos etc. 1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em que o 

Requerente objetiva (i) seja o Requerido compelido a cumprir a sentença 

proferida na Execução Fiscal nº 968-41.2006.811.0033, Código 15845, em 

trâmite na 1ª Vara desta Comarca, excluindo-se o nome da parte autora da 

condição de corresponsável na certidão de dívida ativa nº 2006858 

(antiga CDA nº 001017/06-A), e (ii) seja o Requerido condenado ao 

pagamento de honorários advocatícios aos patronos subscritores da 

petição inicial, aqueles fixados em 10% do valor atualizado da causa. É o 

relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. Esta unidade jurisdicional é 

absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda, devendo, 

por isso, o processo ser remetido ao juízo competente. O artigo 516, II, do 

CPC/2015, estabelece que “O cumprimento da sentença efetuar-se-á 

perante: (…) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de 

jurisdição;”. Esse preceito legal veicula a principal regra de competência 

funcional (absoluta) do cumprimento de sentença: o mesmo órgão que 

julgou a causa em primeiro grau de jurisdição. Pois bem. Na espécie, da 

análise atenta dos autos, verifica-se que o Requerente pretende executar 

sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 

968-41.2006.811.0033, Código 15845, em trâmite na 1ª Vara desta 

Comarca, em que se declarou a prescrição do crédito tributário e, por 

consequência, julgou extinta a execução fiscal. Nesse seguimento, a 

demanda deveria ter sido ajuizada perante aquele juízo e não nesta 

unidade judiciária, tanto que o Requerente pleiteou a distribuição do feito 

por dependência para aquela execução fiscal. 3. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, RECONHEÇO, 

DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA desta Segunda Vara Criminal e 

Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT para processar e julgar o 

presente Cumprimento de Sentença, determinando, após a preclusão 

deste decisum, a remessa dos autos para a Primeira Vara desta Comarca 

(artigo 64, § 3º, CPC/2015). Preclusa a via recursal, certifique-se e 

remetam-se os autos ao Juízo da Primeira Vara desta Comarca, grafando 

na missiva as nossas homenagens, dando-se baixa, inclusive, na 

distribuição. Intimem-se e cumpra-se. São José do Rio Claro, 17 de 

fevereiro de 2020. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000741-77.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE MENUSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000741-77.2019.8.11.0033 Vistos etc. 1. Trata-se de Ação 

Previdenciária para Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio 

Doença, ajuizada por MILTON JOSÉ MENUSI contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos. A 

parte autora propôs a presente ação para implantação do benefício 

previdenciário de auxílio doença, aduzindo, em síntese, possuir lumbago 

com ciática (CID M 54.4), dor lombar baixa (CID 10 M 54.5), transtornos do 

disco cervical com mielopatia (CID 10 M 50.0), outros estados pós 

cirúrgicos (CID 10 Z 98), mielopatia em doenças classificadas em outra 

parte (CID 10 G 99.2) e paraplegia e tetraplegia (CID 10 G 82), estando 

com sua locomoção totalmente prejudicada, o que o torna incapaz para 

qualquer tipo de labor e ou atividades habituais. Postulou 

administrativamente a concessão/renovação/prorrogação do beneficio por 

incapacidade, contudo, em 26.07.2019, a autarquia requerida, informou 

que “não foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que não foi 

comprovada qualidade de segurado(a)” [Comunicação de Decisão – Id. 

22142259 – Pág. 1]. Inconformada, a parte autora alega que o 

indeferimento do benefício previdenciário não encontra suporte legal, pois, 

certa a sua qualidade de assegurada, ante os comprovantes de 

recolhimento instruem a inicial, bem como, o diagnóstico médico, atestando 

sua incapacidade para o labor, requerendo, por isso, a concessão do 

benefício de auxílio-doença, desde a data do início da incapacidade. O 

pedido inicial foi recebido em 01.08.2019, oportunidade em que fora 

concedida a tutela de urgência pretendida, para determinar a autarquia 

requerida a implantação/reimplantação do benefício de auxílio doença em 

favor do(a) requerente [Decisão de Id. 22257071]. Citado, o INSS 

apresentou contestação [Id. 22411374], aduzindo em síntese, que o autor 

não comprovou a qualidade de segurado e respectiva carência. Alegou, 

ainda, que o autor não demonstrou a alegada incapacidade laboral. Assim, 

requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Em sua impugnação [Id. 

22806300], o(a) autor(a) refutou os argumentos ventilados na peça 

contestatória, e, caso, constate-se sua incapacidade laborativa total, 

requerer, com base no princípio da fungibilidade, a concessão de melhor 

benefício, a saber, concessão do benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 

2. Passo, nos termos do artigo 353 e 357, ambos do Código de Processo 

Civil, à fase de saneamento e ao julgamento conforme o estado do 

processo. 2.1. Da preliminar arguida: prescrição das parcelas pretéritas: 

Considerando que o direito à previdência social constitui direito 

fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua 

aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Outrossim, por 

envolver relação de trato sucessivo que se renova mês a mês, a 

prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas e não pagas nos 

últimos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em 

que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido 

negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” 

Assim, acolho a preliminar referente a prescrição das parcelas pretéritas 

vencidas e não pagas nos últimos cinco anos. 2.2. Do Saneamento 

Entendo necessária, para o deslinde da causa, a realização de prova 

pericial, consistente na realização de avaliação médica. Por tais razões, 

DETERMINO a realização prova pericial médica, nomeando, para tal mister, 

a ilustre médica, Dra. Letícia Rosa de Andrade, CRM/MT nº 9.120, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso, devendo 

ser intimado(a) desta nomeação para conhecimento e realização dos 

trabalhos. O(A) perito(a) deverá ser advertido quanto ao cumprimento do 

artigo 473 do CPC/2015, o qual passo a transcrever: “Art. 473. O laudo 

pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise 

técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método 

utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito 

pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - 

resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas 

partes e pelo órgão do Ministério Público. § 1o No laudo, o perito deve 

apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência 

lógica, indicando como alcançou suas conclusões. § 2o É vedado ao 

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

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

§ 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes 

técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo 

testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam 

em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como 

instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou 

outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.” 

Desde já, arbitro o montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) a 
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título de honorários periciais, em obediência ao quanto disposto no item 3 

da Tabela de Honorários Periciais da Resolução 232/2016/CNJ. Deverá 

o(a) Senhor(a) Perito(a) apresentar o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data da realização da perícia, preenchendo o 

formulário de quesitos unificados (anexo I), conforme Recomendação 

Conjunta nº 1, do CNJ. Deverá ainda responder aos quesitos 

apresentados pelas partes. A fim de facilitar a realização dos trabalhos 

periciais, cópia dos laudos e exames médicos que acompanharam o 

pedido inicial deverão ser encaminhados a(o) douto(a) profissional. 3. 

DEFIRO o pleito de Id. 28257072 [descumprimento de decisão judicial], 

notadamente, observado o teor da declaração de Id. 28257090 – Pág. 1, 

expedida em 22.01.2020, onde a autarquia afirma que não consta no 

Sistema Único de Benefício, benefícios ativos que possuam como titular o 

CPF nº384.926.280-49 pertencente a MILTON JOSÉ MENUSI. 4. Cumpra a 

Secretaria, portanto, as seguintes providências: a) Proceda-se com 

cadastramento do(a) profissional médico(a) nomeado(a) e o(a) intime da 

nomeação. b) Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora sobre 

o teor da presente decisão. c) Intime-se o INSS por meio do sistema 

JUSCONVENIO sobre o teor da presente e para que, em 5 (cinco) dias, 

faça prova da implantação/reimplantação do benefício deferido na decisão 

de Id. 22257071. d) Intime-se também o Instituto Requerido, na pessoa do 

Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004), para 

que manifeste-se sobre o teor da petição de Id. 28257072 (astreinte). e) 

Após, intime-se a Srª Perita da nomeação, via e-mail mediante confirmação 

de recebimento (leticia_a@live.com), para que agende data para 

realização da perícia, inclusive, preenchendo o formulário de quesitos 

unificados conforme Recomendação Conjunta nº 1. Do CNJ. f) Designada 

a data, intimem-se as partes, devendo a parte autora comparecer munido 

de documento pessoal (CIRG, CPF, CNH se possuir), carteira de trabalho, 

exames e relatórios médicos. g) Intimem-se os patronos dos litigantes 

para, em 15 (quinze) dias, querendo, nomearem assistente técnico, bem 

como apresentarem seus quesitos. h) Apresentado o laudo, intimem-se as 

partes para se manifestarem acerca dos trabalhos nos respectivos 

prazos legais. São José do Rio Claro, 17 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000171-91.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON DO AMARAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000171-91.2019.8.11.0033 Vistos etc. 1. Trata-se de Ação 

Previdenciária para Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio 

Doença, ajuizada por JOSÉ WILSON DO AMARAL contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos. A 

parte autora propôs a presente ação para implantação do benefício 

previdenciário de auxílio doença, aduzindo, em síntese, ter sofrido lesão 

osteocondral/gonartrose grave em joelho direito (CID s M17.9, M19, 

M25.5), o que reduz sua capacidade para o labor que habitualmente 

exerce, a saber, borracheiro. Postulou administrativamente a 

concessão/implantação/prorrogação do beneficio por incapacidade, 

contudo, em 24.01.2019, a autarquia requerida, informou que “não foi 

reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que não foi constatada, 

em exame realizado pela perícia médica do INSS, a incapacidade para o 

seu trabalho ou para a sua atividade habitua” [Comunicação de Decisão – 

Id. 18447659 – Pág. 1]. Inconformada, a parte autora alega que o 

indeferimento do benefício previdenciário não encontra suporte legal, pois, 

certa a sua qualidade de assegurada, ante os comprovantes de 

recolhimento instruem a inicial, bem como, o diagnóstico médico, atestando 

sua incapacidade para o labor, requerendo, por isso, a concessão do 

benefício de auxílio-doença, com efeito retroativo, desde a cessão do 

benefício, que se deu em 26.02.2018. O pedido inicial foi recebido em 

08.03.2019, oportunidade em que fora concedida a tutela de urgência 

pretendida,  para determinar  a autarquia requer ida a 

implantação/reimplantação do benefício de auxílio doença em favor do(a) 

requerente (Decisão de Id. 18452871). Petição de Id. 18557828, formulada 

pela parta autora, para emendar a inicial, em síntese, para requerer o 

restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença (NB: 

619.948.575-4) até que o Requerente seja reabilitado para o desempenho 

de atividade que lhe garanta a subsistência ou, se considerado não 

recuperado, seja concedido aposentadoria por invalidez. Citado, o INSS 

não apresentou contestação (AR de Id. 20537129). Petição de Id. 

20549187, formulada pela parte autora, para informar o descumprimento 

da decisão de Id. 18452871 (tutela de urgência), pois a autarquia ré não 

implantou/restabeleceu o beneficio, requerendo, por sua imediata 

implantação. Decisão de Id. 20617824, para determina (i) ao INSS que 

comprove e ou implante o benefício concedido e (ii) as parte que 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Petição de Id. 20784194, 

apresentada pela parte autora, requerendo, em suma, a realização de 

perícia médica. Petição de Id. 22243058, apresentada pelo INSS, para 

comprova a implantação do benefício (Id. 2243059), restando silente, em 

relação as provas que pretende produzir. Petição de Id. 28889409, 

formulada pela parte autora, para requerer o restabelecimento do 

benefício, porque a incapacidade laboral do autor ainda persiste. É o relato 

do essencial. Fundamento e Decido. 2. Passo, nos termos do artigo 353 e 

357, ambos do Código de Processo Civil, à fase de saneamento e ao 

julgamento conforme o estado do processo. DECRETO a revelia do 

Requerido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, porque, 

embora citado pessoalmente (AR de Id. 20537129), quedou-se inerte, 

deixando de apresentar contestação por escrito. Contudo, deixo de aplicar 

o efeito inscrito no art. 344, do CPC (presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pelo autor), porque a causa trata de 

interesse da União e, por conseguinte, de direito indisponível, conforme 

inciso II do artigo 345, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORA DO INSS. DESVIO 

NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES. EXTINÇÃO DO CARGO DE 

DATILÓGRAFO. LEI 10.355/2001. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL. LEI 10.885/2004. ATRIBUIÇÕES DE 

CARÁTER GENÉRICO. ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS. 

AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. 

REMESSA OFICIAL PROVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. (...) 

3. Não se aplicam os efeitos da revelia em face de pessoa jurídica de 

direito público, cujos direitos são indisponíveis, a teor do art. 320, inciso II, 

do CPC (art. 345, II, NCPC), não se presumindo como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora em sua inicial. (...) (REO 

0040534-54.2010.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA 

DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 29/05/2019 PAG.) 

Entendo necessária, para o deslinde da causa, a realização de prova 

pericial, consistente na realização de avaliação médica. Por tais razões, 

DETERMINO a realização prova pericial médica, nomeando, para tal mister, 

a ilustre médica, Dra. Letícia Rosa de Andrade, CRM/MT nº 9.120, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso, devendo 

ser intimado(a) desta nomeação para conhecimento e realização dos 

trabalhos. O(A) perito(a) deverá ser advertido quanto ao cumprimento do 

artigo 473 do CPC/2015, o qual passo a transcrever: “Art. 473. O laudo 

pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise 

técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método 

utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito 

pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - 

resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas 

partes e pelo órgão do Ministério Público. § 1o No laudo, o perito deve 

apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência 

lógica, indicando como alcançou suas conclusões. § 2o É vedado ao 

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

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

§ 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes 

técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo 

testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam 

em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como 

instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou 

outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.” 

Desde já, arbitro o montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) a 

título de honorários periciais, em obediência ao quanto disposto no item 3 

da Tabela de Honorários Periciais da Resolução 232/2016/CNJ. Deverá 

o(a) Senhor(a) Perito(a) apresentar o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data da realização da perícia, preenchendo o 

formulário de quesitos unificados (anexo I), conforme Recomendação 
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Conjunta nº 1, do CNJ. Deverá ainda responder aos quesitos 

apresentados pelas partes. A fim de facilitar a realização dos trabalhos 

periciais, cópia dos laudos e exames médicos que acompanharam o 

pedido inicial deverão ser encaminhados a(o) douto(a) profissional. 3. 

DEFIRO o pedido de manutenção do benefício, formula pela parte autora 

por meio da petição de Id. 29010910, observado o(s) exame(s) e laudo(s) 

médico(s), notadamente, o atestado de Id. 18447417 – Pág. 4, que atesta a 

impossibilidade laboral do Requerente, ante a “perda funcional da 

capacidade laborativa em caráter definitivo e irreversível” devendo tutela 

deferida na decisão de Id. 18452871 ser mantida, até a conclusão da 

perícia médica oficial neste processo. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

TRABALHADOR RURAL. LAUDO PARTICULAR ADMITIDO NAS 

CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA, SEM AFASTAR A NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA CONTINUIDADE DO BENEFÍCIO. 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. POSSIBILIDADE. MULTA PRÉVIA. PRAZO 

EXÍGUO. DILAÇÃO. 1. Para a concessão dos benefícios de aposentadoria 

por invalidez e do auxílio-doença para trabalhador rural exige-se, pelo 

menos, o início de prova material da atividade rural, com a corroboração 

dessa prova indiciária por prova testemunhal e, finalmente, a 

comprovação da incapacidade do segurado para o exercício de atividade 

laboral, que pode ser permanente e total, para aposentadoria por invalidez; 

e parcial e definitiva ou total e temporária, para o auxílio-doença (art. 42, § 

1º, da Lei 8.213/91). 2. A jurisprudência posiciona-se, corretamente, pela 

prevalência do laudo administrativo sobre laudos particulares. Nas 

circunstâncias desta causa, porém, o laudo médico particular apontou a 

necessidade absoluta de afastamento do segurado de suas atividades 

habituais, diante precariedade do seu estado de saúde, o que foi 

considerado para antecipação de tutela, na origem. 3. A tutela deve ser 

mantida, pelo menos até que o segurado se submeta à perícia médica 

oficial no processo de conhecimento, ou mesmo administrativamente. A 

recusa ao exame médico, judicial ou administrativo, importa a cessação do 

benefício previdenciário, como se declinou na decisão deste agravo. 4. No 

contexto em que deferida a liminar, o agravo não merece provimento, o 

que não afasta a necessidade de produção de perícia oficial, para fins de 

continuidade do benefício, perícia essa que deve ser realizada no juízo de 

origem ou pela autarquia previdenciária. 5. Indevida cominação prévia de 

multa em decorrência de eventual descumprimento de ordem judicial. Se a 

demora no cumprimento judicial puder ser razoavelmente justificada pela 

Administração Pública, sem que se lhe possa apor a tarja de negligente, a 

imposição de multa deve ser evitada. É a demora injustificada, apreendida 

das circunstâncias do caso concreto, que autoriza a imposição de multa, 

para adstringir o destinatário da ordem ao seu cumprimento. 6. 

Antecipação de tutela mantida; Agravo de instrumento parcialmente 

provido, para afastar a incidência de multa diária por descumprimento do 

comando judicial. (negrito e grifo nosso). (Processo nº 

0048750-09.2016.4.01.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO (AG), Relator(a) 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF - 

PRIMEIRA REGIÃO, PRIMEIRA TURMA, Data da publicação 05/05/2017, 

e-DJF1 05/05/2017) 4. Cumpra a Secretaria, portanto, as seguintes 

providências: a) Proceda-se com cadastramento do(a) profissional 

médico(a) nomeado(a) e o(a) intime da nomeação. b) Intime-se, via DJe, 

o(a/s) patrono(a/s) da parte autora sobre o teor da presente decisão. c) 

Intime-se também o Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe 

junto a Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004). d) Após, intime-se a Srª 

Perita da nomeação, via e-mail mediante confirmação de recebimento 

(leticia_a@live.com), para que agende data para realização da perícia, 

inclusive, preenchendo o formulário de quesitos unificados conforme 

Recomendação Conjunta nº 1. Do CNJ. e) Designada a data, intimem-se as 

partes, devendo a parte autora comparecer munido de documento pessoal 

(CIRG, CPF, CNH se possuir), carteira de trabalho, exames e relatórios 

médicos. f) Intimem-se os patronos dos litigantes para, em 15 (quinze) 

dias, querendo, nomearem assistente técnico, bem como apresentarem 

seus quesitos. g) Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem acerca dos trabalhos nos respectivos prazos legais. São 

José do Rio Claro, 17 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Luis 

Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000402-21.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE LOPES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

PJe nº 1000402-21.2019.8.11.0033 Vistos etc. 1. DEFIRO o pleito de Id. 

25188387 [descumprimento de decisão judicial], notadamente, observado 

o teor da declaração de Id. 25188841 – Pág. 1, expedida em 18.10.2019, 

onde a autarquia afirma que não consta no Sistema Único de Benefício, 

benefícios ativos que possuam como titular o CPF 008.170.881.56 

pertencente a ROSIMEIRE LOPES RIBEIRO. 2. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências: a) Intime-se o INSS por meio do 

sistema JUSCONVENIO para que, em 5 (cinco) dias, faça prova da 

implantação/reimplantação do benefício determinado na sentença de Id. 

22794193. b) Intime-se, via sistema, o(a/s) procurador da autarquia 

previdenciária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação adesivo interposto pelo requerente (Id. 25188363), no prazo de 

15 (quinze) dias. c) Após, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as nossas 

homenagens. São José do Rio Claro, 17 de fevereiro de 2020. (documento 

assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001154-90.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANI MARTINS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1001154-90.2019.8.11.0033 Vistos etc. 1. Trata-se de Ação 

de Previdenciária proposta por DAIANI MARTINS GOMES objetivando, tanto 

em sede de tutela provisória de urgência antecipada quanto no mérito, a 

concessão e imediata implantação do benefício previdenciário da pensão 

por morte, com efeito retroativo à data de 23.07.2018. Petição (Id. 

27486031) para emendar a inicial, trazendo aos autos a anuência dos 

demais herdeiros do de cujus conforme declaração de Id. 27617591 – 

Págs. 01/02. É o relato do essencial. Fundamento e decido. 2. A tutela de 

urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código 

de Processo Civil de 2015, e tem como requisitos concomitantes a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” O benefício previdenciário da pensão por 

morte, prevista na Lei 8.213/1991, exige para a sua concessão o 

preenchimento (cumulado) dos seguintes requisitos: (i) óbito do instituidor, 

(ii) qualidade de segurado do de cujus na data da morte, e (iii) condição de 

dependente do instituidor. Pois bem. Na espécie, a despeito das 

considerações lançadas na peça de ingresso, não pude divisar a 

presença concomitante dos pressupostos legais indispensáveis à 

concessão do reclamo antecipatório, máxime se se considerar que os 

documentos apresentados pela parte autora não representam, a meu 

sentir, a probabilidade do direito, sendo, na verdade, elemento de 

convicção, ao qual deverão ser somados outros para fins de deferimento 

do benefício previdenciário pleiteado. Com efeito, em um juízo de sumaria 

cognição, típico desta quadra processual, inexiste, por ora, dados 

materiais convincentes de que a Requerente, na qualidade de filha do 

falecido, seja dele dependente economicamente tal como o exige a 

legislação de regência (art. 16, Lei 8.213/1991). Evidencia-se, pois, a 

necessidade não só de oitiva da parte demandada, como, por igual, a 

abertura da fase probatória, justamente para se constatar ou não a 

veracidade das alegações vertidas pela demandante e, ao final, editar um 

provimento jurisdicional definitivo. Ademais, o § 3º do artigo 300 do Código 

de Processo Civil não admite a concessão de tutela de urgência 

antecipada “(…) quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 
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decisão.”, o que, na espécie, acaso concedido o reclamo antecipatório, 

redundará na proibição em questão. 3. Ante o exposto, concluo 

inexistentes, por ora, os requisitos aptos a legitimar a concessão da 

medida pleiteada, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência antecipada. Inadmissível a transação, desde já, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 4 (quatro) de junho de 

2020, às 14h30min. 4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências: a) Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora 

sobre o teor desta decisão, bem como da audiência designada, para qual 

deverá trazer suas testemunhas independente de intimação, sob pena de 

desistência. b) Intime-se a parte autora para prestar depoimento pessoal, 

constando do mandado as advertências do art. 385, § 1º, do CPC (Se a 

parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida 

da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a 

depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.). c) Cite-se eletronicamente o Instituto 

Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei 

nº 10.910/2004) para, querendo, oferecer contestação, no prazo de 30 

(trinta) dias úteis a contar de sua intimação pessoal (CPC/2015, arts. 183, 

230), sob pena de revelia (CPC/2015, art. 344), bem como para 

comparecer na audiência. d) Apresentada a contestação, intime-se o 

patrono da requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação e/ou requerer o que entender de direito; e) Após, 

conclusos. São José do Rio Claro, 17 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000360-69.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA BATISTA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

PJe nº 1000360-69.2019.8.11.0033 Vistos etc. 1. Trata-se de Ação 

Previdenciária para Concessão de Benefício do Amparo Social – LOAS, 

ajuizado por VILMA BASTISTA RODRIGUES contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos qualificados nos autos. A 

parte autora propôs a presente ação para implantação do benefício 

previdenciário do Amparo Social – LOAS, aduzindo, em síntese, ser 

portadora Espondilose não especificada, Cervicalgia, Dor na coluna 

torácica, Dor lombar, Coxartrose, Gonartrose, fazer uso de medicação por 

prazo indeterminado: Sertralina, Hidroclorotiazida, Propanolol, e 

Clonazepam, e ainda, ter desenvolvido doença mental, a saber, Depressão 

e Síndrome do Pânico. Postulou administrativamente a 

concessão/renovação/prorrogação do beneficio LOAS, contudo, a 

autarquia requerida, informou que “não foi reconhecido o direito ao 

benefício, em razão: Não atender às exigências legais da deficiência para 

acesso ao BPC-LOAS” [Comunicação de Decisão – Id. 19891717 – Pág. 6]. 

Inconformada, a parte autora alega que o indeferimento do benefício 

previdenciário não encontra suporte legal, pois, evidente a sua deficiência 

e a incapacidade de prover por seus próprios meios a sua subsistência ou 

tê-la provido pela família, por possuir baixa renda, per capta, requerendo, 

por isso, a concessão do benefício do LOAS, com efeito retroativo desde 

20/06/2018. O pedido inicial foi recebido em 07/05/2019, oportunidade em 

que não fora concedida a tutela de urgência pretendida, para determinar a 

autarquia requerida a implantação/reimplantação do benefício do LOAS em 

favor do(a) requerente, pois, inexiste, por ora, dados materiais 

convincentes de que a Autora esteja em estado de miserabilidade familiar 

ou que, em vista das moléstias que a acometem, esteja impedida por longo 

prazo de participar plena e efetivamente na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas. [Decisão de Id. 19900401]. Citado, o 

INSS apresentou contestação [Id. 21845314], aduzindo em síntese, que a 

Requerente não comprovou sua miserabilidade. Alegou, ainda, que a 

autora não demonstrou a alegada incapacidade laboral. Assim, requereu a 

improcedência dos pedidos iniciais. Em sua impugnação [Id. 24108567], 

o(a) autor(a) refutou os argumentos ventilados na peça contestatória, e, 

caso, constate-se sua miserabilidade e incapacidade laborativa total, 

reitera, a concessão (liminar) do benefício. É o relato do essencial. 

Fundamento e Decido. 2. Passo, nos termos do artigo 353 e 357, ambos do 

Código de Processo Civil, à fase de saneamento e ao julgamento conforme 

o estado do processo. 2.1. Da preliminar arguida: prescrição das parcelas 

pretéritas: Considerando que o direito à previdência social constitui direito 

fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua 

aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Outrossim, por 

envolver relação de trato sucessivo que se renova mês a mês, a 

prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas e não pagas nos 

últimos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em 

que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido 

negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” 

Assim, acolho a preliminar referente a prescrição das parcelas pretéritas 

vencidas e não pagas nos últimos cinco anos. 2.2. Do Saneamento 

Entendo necessária, para o deslinde da causa, a realização de prova 

pericial, consistente na realização de avaliação médica e estudo social. 

Por tais razões, DETERMINO a realização prova pericial médica, 

nomeando, para tal mister, a ilustre médica, Dra. Letícia Rosa de Andrade, 

CRM/MT nº 9.120, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso, devendo ser intimado(a) desta nomeação para 

conhecimento e realização dos trabalhos. O(A) perito(a) deverá ser 

advertido quanto ao cumprimento do artigo 473 do CPC/2015, o qual passo 

a transcrever: “Art. 473. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do 

objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - 

a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. § 

1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem 

simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas 

conclusões. § 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua 

designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame 

técnico ou científico do objeto da perícia. § 3o Para o desempenho de sua 

função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os 

meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia.” Desde já, arbitro o montante de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais) a título de honorários periciais, em 

obediência ao quanto disposto no item 3 da Tabela de Honorários Periciais 

da Resolução 232/2016/CNJ. Deverá o(a) Senhor(a) Perito(a) apresentar o 

laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 

realização da perícia, preenchendo o formulário de quesitos unificados 

(anexo I), conforme Recomendação Conjunta nº 1, do CNJ. Deverá ainda 

responder aos quesitos apresentados pelas partes. A fim de facilitar a 

realização dos trabalhos periciais, cópia dos laudos e exames médicos 

que acompanharam o pedido inicial deverão ser encaminhados a(o) 

douto(a) profissional. Outrossim, DETERMINO a realização do estudo 

social pela Assistente Social do Juízo, que deverá ser intimada para fazer 

o estudo do caso e proceder à entrega do laudo em 30 (trinta) dias, 

respondendo separadamente aos quesitos do juízo, formulados ao final 

desta decisão (anexo II), bem como àqueles apresentados pelas partes. 

INDEFIRO o pedido (reiteração) de antecipação da tutela, porque da 

análise atenta aos autos, verifica-se que a parte autora não trouxe aos 

autos qualquer fato novo hábil a ensejar o deferimento da liminar. 3. 

Cumpra a Secretaria, portanto, as seguintes providências: a) Proceda-se 

com cadastramento do profissional médico nomeado e o intime da 

nomeação. b) Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora sobre 

o teor da presente decisão. c) Intime-se também o Instituto Requerido, na 

pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 

10.910/2004). d) Após, intime-se o perito médico para que agende data 

para realização da perícia, intimando-se as partes, em seguida, da data 

designada, observando-se que os quesitos formulados pelas partes, bem 

como cópia dos laudos e relatórios médicos que instruíram o pedido inicial 

deverão ser encaminhados ao médico perito. e) Intime-se também a 

assistente social do juízo para que proceda ao estudo social do caso, 

respondendo aos quesitos formulados pelo INSS, bem como aos 

constantes do anexo II desta decisão. f) Apresentados os laudos, 

intimem-se as partes (a autora, via DJE; o réu, por remessa dos autos) 

para se manifestarem acerca dos trabalhos nos respectivos prazos 

legais. São José do Rio Claro, 17 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000364-43.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA LIMA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Outros Interessados:

MASSAO PAULO WATANABE (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

PJe nº 1000364-43.2018.8.11.0033 Vistos etc. 1. Acolho a justificativa 

apresentada pelo médico Dr. Massao Paulo Watanabe de Id. 21525080 – 

Pág. 02, e por isso, destituo-o da nomeação. 2. Sendo assim, em 

substituição nomeio como perito judicial, independentemente de 

compromisso, a Dra. Letícia Rosa de Andrade, CRM/MT nº 9.120, para 

realizar a perícia médica na parte autora. Diante da média complexidade da 

causa e o tempo necessário para realização do exame, arbitro o montante 

de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) a título de honorários periciais, 

em obediência ao quanto disposto no item 3 da Tabela de Honorários 

Periciais da Resolução 232/2016/CNJ. A fim de facilitar a realização dos 

trabalhos periciais, cópia dos laudos e exames médicos que 

acompanharam o pedido inicial e os quesitos do juízo deverão ser 

encaminhados ao douto profissional. 3. DEFIRO o pedido de 

reimplantação/manutenção do benefício, formula pela parte autora por 

meio da(s) petições de Id. 21305544 e 29269037, observado o(s) laudo(s) 

médico(s) que instruem o feito, que atesta(m) a impossibilidade laboral do 

Requerente, devendo tutela deferida na Decisão de Id. 14170915 ser 

mantida, até a conclusão da perícia médica oficial neste processo. Nesse 

sentido: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. LAUDO 

PARTICULAR ADMITIDO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA, SEM 

AFASTAR A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA 

CONTINUIDADE DO BENEFÍCIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

POSSIBILIDADE. MULTA PRÉVIA. PRAZO EXÍGUO. DILAÇÃO. 1. Para a 

concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e do 

auxílio-doença para trabalhador rural exige-se, pelo menos, o início de 

prova material da atividade rural, com a corroboração dessa prova 

indiciária por prova testemunhal e, finalmente, a comprovação da 

incapacidade do segurado para o exercício de atividade laboral, que pode 

ser permanente e total, para aposentadoria por invalidez; e parcial e 

definitiva ou total e temporária, para o auxílio-doença (art. 42, § 1º, da Lei 

8.213/91). 2. A jurisprudência posiciona-se, corretamente, pela 

prevalência do laudo administrativo sobre laudos particulares. Nas 

circunstâncias desta causa, porém, o laudo médico particular apontou a 

necessidade absoluta de afastamento do segurado de suas atividades 

habituais, diante precariedade do seu estado de saúde, o que foi 

considerado para antecipação de tutela, na origem. 3. A tutela deve ser 

mantida, pelo menos até que o segurado se submeta à perícia médica 

oficial no processo de conhecimento, ou mesmo administrativamente. A 

recusa ao exame médico, judicial ou administrativo, importa a cessação do 

benefício previdenciário, como se declinou na decisão deste agravo. 4. No 

contexto em que deferida a liminar, o agravo não merece provimento, o 

que não afasta a necessidade de produção de perícia oficial, para fins de 

continuidade do benefício, perícia essa que deve ser realizada no juízo de 

origem ou pela autarquia previdenciária. 5. Indevida cominação prévia de 

multa em decorrência de eventual descumprimento de ordem judicial. Se a 

demora no cumprimento judicial puder ser razoavelmente justificada pela 

Administração Pública, sem que se lhe possa apor a tarja de negligente, a 

imposição de multa deve ser evitada. É a demora injustificada, apreendida 

das circunstâncias do caso concreto, que autoriza a imposição de multa, 

para adstringir o destinatário da ordem ao seu cumprimento. 6. 

Antecipação de tutela mantida; Agravo de instrumento parcialmente 

provido, para afastar a incidência de multa diária por descumprimento do 

comando judicial. (negrito e grifo nosso). (Processo nº 

0048750-09.2016.4.01.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO (AG), Relator(a) 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF - 

PRIMEIRA REGIÃO, PRIMEIRA TURMA, Data da publicação 05/05/2017, 

e-DJF1 05/05/2017) 4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências: a) Intime-se o INSS por meio do sistema JUSCONVENIO 

sobre o teor da presente e para que, em 5 (cinco) dias, faça prova da 

implantação/reimplantação do benefício deferido na decisão de Id. 

14170915. b) Intime-se a Sra. Perita da nomeação, via e-mail mediante 

confirmação de recebimento (leticia_a@live.com), para que agende data 

para realização da perícia, consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

apresentado a este juízo no prazo de 30 dias, contados a partir da data da 

realização da perícia, inclusive, preenchendo o formulário de quesitos 

unificados, conforme Recomendação Conjunta nº 1, do CNJ. c) Designada 

a data, intimem-se as partes, devendo a parte autora comparecer munido 

de documento pessoal (CIRG, CPF, CNH se possuir), carteira de trabalho, 

exames e relatórios médicos. d) Intimem-se os patronos dos litigantes 

para, em 15 (quinze) dias, querendo, nomearem assistente técnico, bem 

como apresentarem seus quesitos. e) Apresentado o laudo pericial, 

intimem-se as partes para se manifestarem acerca dos trabalhos no prazo 

de 15 (quinze) dias. São José do Rio Claro, 17 de fevereiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000285-98.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX - TITULOS RECEBIVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA KUHN OAB - MT18988-O (ADVOGADO(A))

ANDREA FIASCHI MOREIRA OAB - MT15645-O (ADVOGADO(A))

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT7694-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO MOREIRA OAB - MT7881-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R F FURIO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão do 

oficial de justiça (Id. 28883431).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-54.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO BORGES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GOMES BARRETO OAB - MT25614/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS 

AUTOMOTORES DO BRASIL (REU)

 

PROCESSO n. 1000113-54.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:ANSELMO 

BORGES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO GOMES 

BARRETO POLO PASSIVO: ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS 

DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO Data: 02/04/2020 Hora: 12:00 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-75.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR WINTER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SAO JOSE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000767-75.2019.8.11.0033 AUTOR: EDEMAR WINTER 

REQUERIDO: AGUAS DE SAO JOSE S.A SENTENÇA Visto. Dispensado o 
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relatório nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95. Compulsando os autos, 

verifico que a autora concordou com os valores depositados, postulando 

pelo seu levantamento, conforme certidão do Id. 27891497. Desta feita, 

havendo satisfação do crédito, extingo o feito nos termos do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, expeça-se alvará de 

levantamento em favor do autor, conforme conta bancária indicada nos 

autos. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 16 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000772-49.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA DECISÃO Processo: 1000772-49.2019.8.11.0049. EXEQUENTE: 

MARILIA CRESTANI EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO- 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL Vistos. Cuida-se de execução de título 

judicial, a qual busca a satisfação do crédito arbitrado em Unidade 

Referencial de Honorários, proposta por Marília Crestani, em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Devidamente citado, o Executado concordou com o valor executado (id 

25411794). . É o relatório. Fundamento e decido. Conforme consignado no 

relatório, o Executado concordou com o valor executado. Diante o 

exposto, e por não haver qualquer irregularidade no cálculo apresentado 

pelo Exequente, HOMOLOGO o cálculo no valor de R$ 7.428,08 (sete mil, 

quatrocentos e vinte e oito reais, oito centavos), nos termos do art. 924, II, 

do Código de Processo Civil. Custas a ser recolhida, quando houver a 

satisfação do crédito, se for o caso. Expeça-se a RPV, após com a 

comprovação do pagamento, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências. Vila Rica/MT, 08 de novembro 

de 2019. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000026-50.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON JAIME DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO NUNES OAB - GO14991 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL CORREIA DA COSTA (REU)

JANIO LOPES DA SILVA FERNANDES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000026-50.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intime-se a parte Requerente para 

retificação do valor da causa e o pagamento das custas processuais, no 

prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Vila Rica/MT, 

17 de fevereiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria SEDE 

DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000254-59.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade, 

proposta por FRANCISCO PEREIRA SILVA, devidamente qualificado nos 

autos em epígrafe, em face do Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS. Consta na exordial que o Autor cumpriu todos os requisitos para 

auferir o benefício previdenciário em tela, caso em que requereu a 

procedência do pedido externado, juntando documentos. Citada, a parte 

Ré apresentou contestação na espécie, requerendo a improcedência do 

pedido. Houve a impugnação da contestação. O feito foi saneado e 

designado audiência. Nesta oralidade, restaram colhidos o depoimento 

pessoal do Requerente e a oitiva da testemunha DEUZIMAR ALVES 

ROCHA. Ainda, foi apresentado os memoriais pela parte Autora, restando 

prejudicado os memoriais da Parte Ré, posto que ausente na oralidade. É o 

relatório e DECIDO. Cuida-se de ação previdenciária, objetivando a parte 

Autora aposentadoria rural por idade, isso porque o pedido realizado na 

esfera administrativa no dia 05/10/2018, foi indeferido, consoante se vê do 

comunicado de indeferimento acostado a exordial, sob a seguinte 

alegação: “falta de período de carência – não comprovou o efetivo 

exercício de atividade rural”. A Lei 8.213/91 prevê, para a concessão do 

benefício de aposentadoria rural por idade, o preenchimento dos seguintes 

requisitos: “a) a idade completa de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se 

homem (art. 48, § 1º); b) a comprovação do exercício da atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício (art. 48, § 2º, c/c 143); e c) a condição de empregado 

prestador de serviço de natureza rural à empresa, em caráter não 

eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como 

diretor empregado (art. 11, I, a), ou de trabalhador autônomo rural (art. 11, 

V, ‘g’), trabalhador avulso rural (art. 11, VI) ou de segurado especial (art. 

1 1 ,  V I I ) . ”  ( T R F  d a  1 ª  R e g i ã o  -  P r o c e s s o :  A C 

0066712-40.2009.4.01.9199/AM; APELAÇÃO CIVEL, Convocado: JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), Órgão 

Julgador: PRIMEIRA TURMA, Publicação: e-DJF1 p.47 de 23/11/2010, Data 

da Decisão: 08/11/2010. ). Diante da dificuldade do rurícola colecionar 

provas da sua atividade, a jurisprudência vem flexibilizando quanto ao 

início de prova de tal condição, vejamos: “O rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, 

parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não 

taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos 

previstos no mencionado dispositivo.” (STJ - AGA - AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, Relator - GILSON 

DIPP, DJ DATA:13/12/2004 PÁGINA:424.) Nessa senda, o STJ elenca 

alguns documentos que podem comprovar a condição de trabalhador 

rural: 1.1“Anotações contidas na certidão do registro do casamento civil”. 

(AR 664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35); 1.2 “Certificado de 

reservista, em nome do autor, onde consta a profissão de agricultor”. 

(EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 31-5-1999, p. 

167); 1.3 “Certidão de casamento onde consta a profissão de lavrador do 

requerente”. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 

13-10-1997, p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, 

p. 127); 1.4 “Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor 

do marido da requerente”. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180); 1.5 “Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido”. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158); 1.6 “A declaração 

do ex-empregador, contemporânea aos fatos”. (RESP 194696/SP, Min. 

Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127); 1.7 “Declarações 

contemporâneas, às quais se juntou certidão de informações cadastrais 

da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do Município, conjuntamente”. 

(RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 5-10-1998, p. 138); 

1.8“Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente”. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.9 “Material fotográfico do exercício do trabalho”. RESP 147638/SP, 

Min. José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277); 1.10“CTPS onde consta a 

profissão de lavrador do requerente”. (RESP 133477/SP, Min. Fernando 
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Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 211031/SP, Min. Edson 

Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.11 “Título eleitoral onde conste a 

profissão de lavrador do requerente”. (RESP 132003/SP, Min. Fernando 

Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 252055/SP, Min. Edson 

Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

6-9-1999, p. 127); 1.12 “Certidão de óbito do segurado, referindo-se a 

este como lavrador”. (RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, 

p. 42578); 1.13“Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde 

vive e trabalha a beneficiária”. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172); 1.14 “Certificado de Alistamento Militar, no qual 

consta expressamente a profissão de rurícola do requerente”. (RESP 

252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326); 1.15 “Escritura 

publica de imóvel rural”. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo da Fonseca, 

DJU 29-9-1997, p. 48259); 1.16 “Documentos em nome do cônjuge apenas 

quando caracterizado regime de economia familiar”. (RESP 238549/CE, 

Min. Fernando Gonçalves, DJU 28-2-2000, p. 134);1.17 “Contrato particular 

de parceria agrícola contemporâneo aos fatos”. (EDRESP 125771/SP, Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, p.53122).” Analisados os 

documentos juntados pela parte Autora em conjunto com a prova 

testemunhal produzida nesta oralidade, depreende-se que, de fato, o autor 

exerceu atividade rural pelo período mínimo exigido em lei. Assim, listo os 

documentos juntados pela parte Autora que servem como prova do 

exercício da atividade rural, vejamos: I – certidão de casamento constando 

a profissão de lavrador; II – certidão de óbito da esposa do requerente; III- 

contrato de uso da terra; IV- nota fiscal de 2016 e V- extrato do INDEA. 

Consoante demonstrado acima, a prova documental juntada é 

suficientemente, uma vez que a lei exige somente um início de prova 

documental que pode ser corroborada pela prova testemunhal, o que 

entendo que no presente caso a testemunha DEUZIMAR ALVES ROCHA 

corroborou as provas documentais apresentada, bem como confirmou os 

fatos relatados no depoimento pessoal colhido (mídia anexa). Dessa 

forma, consoante entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, houve início de prova material corroborado pela prova 

testemunhal, o que é suficiente para fundamentar a concessão do 

benefício pleiteado, vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. APOSENTADORIA. 

SEGURADO ESPECIAL. TEMPO URBANO. SOMA. ART. 48 § 3º, LEI 

8.213/91. IDADE 60 ANOS. 1. Início de prova material da atividade 

campesina: certidão de casamento na qual o nubente é qualificado como 

lavrador. Precedentes. 2. A prova testemunhal corroborou trabalho rural 

da requerente por aproximadamente 20 anos (1975 a 1995). 3. 

Considerando que a autora completou o requisito etário para trabalhador 

rural em 19.03.2005 (55 anos) e para soma de tempo urbano em 

19.03.2010 (60 anos), ela faz jus à aplicação do artigo 48, § 3º da Lei 

8.213/91. 4. Somado o tempo de trabalho urbano e de rural, excluída a 

redução da idade, a autora completou os requisitos para o benefício 

(carência de 174 meses - 14 anos e 6 meses). Art. 48, § 3 da Lei 8.213/91 

(§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não 

atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa 

condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras 

categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se 

mulher. (Incluído pela Lei nº 11,718, de 2008). 5. DIB: 19.03.2010, quando 

completado todos os requisitos, afastando-se a data do ajuizamento da 

ação. Atrasados: a) Correção monetária pelo MCJF; b) Juros moratórios 

de 1,0 % até a Lei 11.960/09, e a partir dela 0,5% ao mês, a contar do 

vencimento das respectivas parcelas anteriores à citação e desta para as 

parcelas vencidas depois. 6. Apelação e Remessa oficial parcialmente 

providas, nos termos dos itens 4 e 5. Sentença mantida por fundamentos 

diversos. (TRF-1 - AC: 31730 GO 2009.01.99.031730-2, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de 

Julgamento: 18/02/2013, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.59 de 11/03/2013)”. Assim, restando provado que a Autora exerceu 

labor rural pelo mínimo exigido legalmente, nos termos do artigo 142 da Lei 

n. 8.213/91, e contando atualmente com quase 57 (cinquenta e sete) anos 

de idade (id retro), a procedência dos pedidos contidos na exordial é 

medida que se impõe. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, 

ACOLHO a pretensão exordial e JULGO PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos na inicial para o fim de CONDENAR o INSS a conceder o 

benefício previdenciário em favor de FRANCISCO PEREIRA SILVA, no 

valor de um salário mínimo mensal, incluindo o 13º, devidos desde a data 

do requerimento administrativo. Em relação às prestações em atraso, a 

correção monetária e os juros incidirão a partir da citação (Súmula 204 do 

STJ). Após inúmeros debates sobre este tema, o Supremo Tribunal 

Federal uniformizou jurisprudência nos moldes do julgamento realizado em 

25/3/2015, nas ADI’s 4425 e 4357. Desta forma, os juros de mora devem 

ser de 0,5% ao mês até 29/06/2009 (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com 

redação dada pela MP 2.180-35/2001); de 30/06/2009 a 25/03/2015 devem 

observar a remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da 

Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09); e a partir de 

26/03/2015, os juros serão de 0,5% ao mês (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com 

redação dada pela MP 2.180-35/01). A correção monetária deve ser pela 

média aritmética entre o INPC e IGP/DI (Decreto n. 1.544/95); de 30/06/2009 

a 25/03/2015 deve observar a remuneração básica da caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 

11.960/09); a partir de 26/03/2015, pelo IPCA-E. Assim entende o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO 

CÍVEL -AÇÃO DE COBRANÇA - URV - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA - DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA - DEDUÇÃO 

RELATIVA AO IMPOSTO DE RENDA E AO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - 

REALIZAÇÃO SOMENTE QUANDO DO EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O Imposto de Renda incidente sobre os 

benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as 

tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido 

adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é 

legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago 

extemporaneamente. 2- Os descontos legais - previdenciários e fiscais - 

que incidem sobre a condenação devem ser implementados somente 

quando do efetivo pagamento. 3- Em vista da modulação dos efeitos das 

ADI s 4.357 e 4.425 pelo Supremo Tribunal Federal, a fórmula de 

atualização e juros moratórios conferida pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/90, que tem aplicação no 

presente caso, vigorará até 25.03.15, quando então passará a ser 

aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), como 

fator de atualização monetária. (Ag 110006/2015, DRA. VANDYMARA G. 

R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, 

Publicado no DJE 21/01/2016) (TJ-MT - AGV: 01100067220158110000 

110006/2015, Relator: DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de 

Julgamento: 15/12/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

21/01/2016).” Por oportuno, entendo que no caso em comento deve ser 

deferida a antecipação de tutela em prol da autora, que como visto 

demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, assim DEFIRO o pedido 

de tutela antecipada, devido o periculum in mora, dado a natureza 

alimentar da verba, configurada a possiblidade de demora no provimento 

judicial definitivo e por não existir dúvida quanto fumus boni juris o que 

faço e DETERMINO que o INSS IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar de sua intimação o referido benefício, sob pena de serem 

responsabilizados na medida cabível. Consigno que as parcelas atrasadas 

serão objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento de honorários advocatícios que FIXO em 

10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos do Art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. ISENTO a 

Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º, da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. 

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no Art. 496, § 3º, inciso I, do Código 

de Processo Civil, já que o valor da condenação, nitidamente, não 

excederá a 1.000 (mil) salários mínimos. Determino que seja juntado no 

prazo de 10 (dez) dias, Procuração com as devidas outorgas, contando 

que foi lida para a parte e cópia autenticada da certidão de casamento da 

testemunha, ouvida nesta oralidade, devendo a secretária providenciar o 

necessário quanto as intimações, tão logo, sejam juntados os documentos 

supra citados. Publicada em audiência. Registre-se. Intimem-se.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

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

Processo Número: 1000172-36.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GONCALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - MT0010286A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE SOUZA GONCALVES PEREIRA (REU)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por JOAQUIM GONÇALVES 

PEREIRA, em face de DANIEL DE SOUZA GONÇALVES PEREIRA, todos 

qualificados na exordial. Em apertada síntese, aduz a parte autora que nos 

autos nº 845-22.2015.811.0035 da Ação de Alimentos, que tramitou pela 

Vara do Juizado da Infância e Juventude, nesta Comarca de Alto Garças, 

foi fixada obrigação alimentar em quantia equivalente a 30% da 

remuneração líquida mensal, em favor do filho Daniel de Souza Gonçalves 

Pereira, à época, menor de idade. Todavia, declara que o alimentando 

atingiu a maioridade, está trabalhando e vivendo em união estável, e que 

não está estudando, sendo plenamente capaz de se sustentar, razão pela 

qual, requer a tutela antecipada a fim de exonerar o Requerente da 

obrigação alimentar. É o relatório. Fundamento e decido. I – DOS 

REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL Inicialmente, acolho a emenda realizada 

pelo requerente. RECEBO a petição inicial, vez que em consonância com 

os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. II – DA 

TRAMITAÇÃO DO FEITO DETERMINO que os autos se processem em 

segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). III - DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte autora, na forma 

do disposto no artigo 98 do Código Processo Civil, sem prejuízo de 

revogação ou modificação posterior, caso seja constatada a sua 

capacidade financeira. IV - DA TUTELA DE URGÊNCIA. In casu, deve-se 

aplicar a Súmula 358 do STJ, que preceitua que a exoneração dos 

alimentos em razão da maioridade não pode ser feita automaticamente, 

devendo ser concedido o contraditório à parte requerida. Vejamos: 

“Súmula 358: O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a 

maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que 

nos próprios autos.” Portanto, em homenagem aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, POSTERGO a análise do pedido liminar 

para momento posterior à audiência de tentativa de conciliação. V - DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Nos termos do art. 334 do Novo Código de 

Processo Civil e diante da manifestação de interesse na autocomposição, 

remeto o presente feito ao CEJUSC, com o fim de convidar as partes e 

seus advogados a se fazerem presentes na Sessão de 

Mediação/Conciliação que DESIGNO para o dia 25 de MARÇO de 2020 às 

10h00min. INTIME-SE a parte autora e CITE-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareçam à 

audiência, acompanhados de advogado, informando-lhes que o não 

comparecimento injustificado à audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Para que a audiência de 

conciliação ou mediação não seja realizada, ambas as partes deverão 

manifestar, expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 

334, § 4º, inciso I, CPC). Ressalte-se que, as partes poderão constituir 

procuradores com poderes específicos para transigir (art. 334, § 10, 

CPC). Com as comunicações feitas, ENCAMINHEM-SE os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). Não havendo 

conciliação, a parte requerida deverá apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias úteis (art. 335, inciso I, CPC). Consigne-se que o não 

oferecimento de contestação fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do 

CPC). Decorrido o prazo para contestação e devidamente certificado, 

INTIME-SE a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. Sendo exitosa a audiência de 

conciliação/mediação, COLHA-SE a manifestação do Ministério Público, por 

meio de remessa dos autos e, na sequência, TORNEM-ME os autos 

conclusos. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000172-36.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GONCALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - MT0010286A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE SOUZA GONCALVES PEREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora 

para que providencie o recolhimento da(s) diligência(s) do oficial de justiça 

visando o cumprimento do(s) mandado(s) de citação/intimação, por meio 

de guia a ser expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de 

Justiça, no site:http://www.tjmt.jus.br/ ALTO GARÇAS - MT, 17 de 

fevereiro de 2020 GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-64.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI VIANA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de INTIMAR a promovente/recorrida por intermédio 

do seu procurador, para apresentar contrarrazões ao RECURSO 

INOMINADO interposto, no prazo de 10 (dez) dias. Alto Garças, 17 de 

fevereiro de 2020. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-64.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI VIANA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de INTIMAR a promovente/recorrida por intermédio 

do seu procurador, para apresentar contrarrazões ao RECURSO 

INOMINADO interposto, no prazo de 10 (dez) dias. Alto Garças, 17 de 

fevereiro de 2020. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-74.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN NERES MENDES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de INTIMAR a promovente/recorrida por intermédio 

do seu procurador, para apresentar contrarrazões ao RECURSO 

INOMINADO interposto, no prazo de 10 (dez) dias. Alto Garças, 17 de 

fevereiro de 2020. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000138-84.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA COMARCA DE CALDAS NOVAS GO (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA BORGES (REQUERIDO)

MAITE OSTARNHA CHAVES (TESTEMUNHA)

DEUSENI DOS SANTOS FERREIRA (TESTEMUNHA)

IRAN NEGRÃO FERREIRA (TESTEMUNHA)

MARCO ANTÔNIO FONTES VANO (TESTEMUNHA)

LAIRTO JOÃO SPERANDIO (TESTEMUNHA)

RUBENS DE ALMEIDA NOVAES (TESTEMUNHA)

LAÉRCIO DA SILVA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000138-84.2020.8.11.0092. DEPRECANTE: 

JUÍZO DA COMARCA DE CALDAS NOVAS GO REQUERIDO: LUIZ 

HENRIQUE NOGUEIRA BORGES TESTEMUNHA: LAÉRCIO DA SILVA DOS 

SANTOS, RUBENS DE ALMEIDA NOVAES, LAIRTO JOÃO SPERANDIO, 

MARCO ANTÔNIO FONTES VANO, IRAN NEGRÃO FERREIRA, DEUSENI 

DOS SANTOS FERREIRA, MAITE OSTARNHA CHAVES 1) Cumpra-se como 

deprecado, servindo cópia como mandado. 2) Designo audiência para o 

dia 20/05/2020, às 13h45min. (HORÁRIO MT), a fim de inquirir as 

testemunhas arroladas pelas partes. 3) Intime(m)-se a(s) pessoa(s) a 

ser(em) inquirida(s) para comparecimento. 4) Ciência ao Ministério Público. 

5) Oficie-se à origem, para as comunicações de praxe. ALTO TAQUARI, 

14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-31.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA RAYNNE MORAES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DOS SANTOS OAB - MT13668 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000148-31.2020.8.11.0092 POLO ATIVO:BRENDA 

RAYNNE MORAES DA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCOS JOSE DOS SANTOS POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

Conciliação Juizado Especial Data: 31/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

Rua Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO 

TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000015-88.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000015-88.2019.8.11.0038 AUTOR(A): ADEMIR DIAS DE SOUZA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto e 

bem examinado Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., cujas provas serão verificadas de 

acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 333/NCPC, art. 

373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente o pedido – 

NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de produção de provas 

outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

conduzida pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 10 de 

março de 2020, às 14h30min – NCPC, art. 357, V. Consequentemente, 

DETERMINO que intime as partes através dos seus(suas) advogados(as) 

constituídos(as) – NCPC, art. 269 e ss. –, da data agendada e para que, 

caso não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre que 

possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho – 

NCPC, art. 450 –, cujas substituições somente poderão ocorrer nas 

hipóteses do NCPC, art. 451. Ademais, ADVIRTO que as substituições 

somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, que a intimação deverá ser realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

podendo, caso queira, a parte se comprometer a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação dessa forma por carta com 

aviso, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte 

desistiu de sua inquirição, assim como importa desistência a inércia na 

realização da intimação por carta com aviso – NCPC, art. 455, §§ 1º, 2º e 

3º –, sendo a intimação pela via judicial exceção – NCPC, art. 455, § 4º –, 

que deverá ocorrer, entre outras hipóteses, em relação à intimação da 

testemunha arrolada pelo Ministério Público e Defensoria Pública. A 

testemunha que deixar de comparecer sem motivo justificado será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento – NCPC, art. 455, § 

5º –, assim como possível ao magistrado dispensar a produção das 

provas requeridas pela parte cujo advogado não tenha comparecido à 

audiência – NCPC, art. 362, § 2º. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 31 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000015-88.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))
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OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000015-88.2019.8.11.0038 AUTOR(A): ADEMIR DIAS DE SOUZA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto e 

bem examinado Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., cujas provas serão verificadas de 

acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 333/NCPC, art. 

373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente o pedido – 

NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de produção de provas 

outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

conduzida pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 10 de 

março de 2020, às 14h30min – NCPC, art. 357, V. Consequentemente, 

DETERMINO que intime as partes através dos seus(suas) advogados(as) 

constituídos(as) – NCPC, art. 269 e ss. –, da data agendada e para que, 

caso não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre que 

possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho – 

NCPC, art. 450 –, cujas substituições somente poderão ocorrer nas 

hipóteses do NCPC, art. 451. Ademais, ADVIRTO que as substituições 

somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, que a intimação deverá ser realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

podendo, caso queira, a parte se comprometer a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação dessa forma por carta com 

aviso, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte 

desistiu de sua inquirição, assim como importa desistência a inércia na 

realização da intimação por carta com aviso – NCPC, art. 455, §§ 1º, 2º e 

3º –, sendo a intimação pela via judicial exceção – NCPC, art. 455, § 4º –, 

que deverá ocorrer, entre outras hipóteses, em relação à intimação da 

testemunha arrolada pelo Ministério Público e Defensoria Pública. A 

testemunha que deixar de comparecer sem motivo justificado será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento – NCPC, art. 455, § 

5º –, assim como possível ao magistrado dispensar a produção das 

provas requeridas pela parte cujo advogado não tenha comparecido à 

audiência – NCPC, art. 362, § 2º. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 31 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000015-88.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000015-88.2019.8.11.0038 AUTOR(A): ADEMIR DIAS DE SOUZA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto e 

bem examinado Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., cujas provas serão verificadas de 

acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 333/NCPC, art. 

373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente o pedido – 

NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de produção de provas 

outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

conduzida pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 10 de 

março de 2020, às 14h30min – NCPC, art. 357, V. Consequentemente, 

DETERMINO que intime as partes através dos seus(suas) advogados(as) 

constituídos(as) – NCPC, art. 269 e ss. –, da data agendada e para que, 

caso não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre que 

possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho – 

NCPC, art. 450 –, cujas substituições somente poderão ocorrer nas 

hipóteses do NCPC, art. 451. Ademais, ADVIRTO que as substituições 

somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, que a intimação deverá ser realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

podendo, caso queira, a parte se comprometer a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação dessa forma por carta com 

aviso, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte 

desistiu de sua inquirição, assim como importa desistência a inércia na 

realização da intimação por carta com aviso – NCPC, art. 455, §§ 1º, 2º e 

3º –, sendo a intimação pela via judicial exceção – NCPC, art. 455, § 4º –, 

que deverá ocorrer, entre outras hipóteses, em relação à intimação da 

testemunha arrolada pelo Ministério Público e Defensoria Pública. A 

testemunha que deixar de comparecer sem motivo justificado será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento – NCPC, art. 455, § 

5º –, assim como possível ao magistrado dispensar a produção das 

provas requeridas pela parte cujo advogado não tenha comparecido à 

audiência – NCPC, art. 362, § 2º. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 31 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000015-88.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000015-88.2019.8.11.0038 AUTOR(A): ADEMIR DIAS DE SOUZA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto e 

bem examinado Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., cujas provas serão verificadas de 

acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 333/NCPC, art. 

373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente o pedido – 

NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de produção de provas 

outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

conduzida pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 10 de 

março de 2020, às 14h30min – NCPC, art. 357, V. Consequentemente, 

DETERMINO que intime as partes através dos seus(suas) advogados(as) 

constituídos(as) – NCPC, art. 269 e ss. –, da data agendada e para que, 

caso não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre que 

possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho – 
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NCPC, art. 450 –, cujas substituições somente poderão ocorrer nas 

hipóteses do NCPC, art. 451. Ademais, ADVIRTO que as substituições 

somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, que a intimação deverá ser realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

podendo, caso queira, a parte se comprometer a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação dessa forma por carta com 

aviso, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte 

desistiu de sua inquirição, assim como importa desistência a inércia na 

realização da intimação por carta com aviso – NCPC, art. 455, §§ 1º, 2º e 

3º –, sendo a intimação pela via judicial exceção – NCPC, art. 455, § 4º –, 

que deverá ocorrer, entre outras hipóteses, em relação à intimação da 

testemunha arrolada pelo Ministério Público e Defensoria Pública. A 

testemunha que deixar de comparecer sem motivo justificado será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento – NCPC, art. 455, § 

5º –, assim como possível ao magistrado dispensar a produção das 

provas requeridas pela parte cujo advogado não tenha comparecido à 

audiência – NCPC, art. 362, § 2º. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 31 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000015-88.2019.8.11.0038 AUTOR(A): ADEMIR DIAS DE SOUZA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto e 

bem examinado Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., cujas provas serão verificadas de 

acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 333/NCPC, art. 

373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente o pedido – 

NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de produção de provas 

outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

conduzida pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 10 de 

março de 2020, às 14h30min – NCPC, art. 357, V. Consequentemente, 

DETERMINO que intime as partes através dos seus(suas) advogados(as) 

constituídos(as) – NCPC, art. 269 e ss. –, da data agendada e para que, 

caso não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre que 

possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho – 

NCPC, art. 450 –, cujas substituições somente poderão ocorrer nas 

hipóteses do NCPC, art. 451. Ademais, ADVIRTO que as substituições 

somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, que a intimação deverá ser realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

podendo, caso queira, a parte se comprometer a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação dessa forma por carta com 

aviso, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte 

desistiu de sua inquirição, assim como importa desistência a inércia na 

realização da intimação por carta com aviso – NCPC, art. 455, §§ 1º, 2º e 

3º –, sendo a intimação pela via judicial exceção – NCPC, art. 455, § 4º –, 

que deverá ocorrer, entre outras hipóteses, em relação à intimação da 

testemunha arrolada pelo Ministério Público e Defensoria Pública. A 

testemunha que deixar de comparecer sem motivo justificado será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento – NCPC, art. 455, § 

5º –, assim como possível ao magistrado dispensar a produção das 

provas requeridas pela parte cujo advogado não tenha comparecido à 

audiência – NCPC, art. 362, § 2º. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 31 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-16.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDA ROSA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE PAULA SANTANA OAB - MT27339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000121-16.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:GIVANILDA 

ROSA DE SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSIANE DE 

PAULA SANTANA POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 17 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-98.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERSON GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000122-98.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:VALDERSON 

GOMES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSWALDO 

ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

21/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, 

CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 17 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-82.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EVA LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000966-82.2019.8.11.0038 REQUERENTE: EVA LOPES DE SOUZA 

REQUERIDO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS 

LTDA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de INDENIZATÓRIA - rito 

da Lei n. 9.099/95, proposta por EVA LOPES DE SOUZA em desfavor de 

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. É o 

necessário. Decido. As partes compuseram acordo, nos seguintes 

termos: “ A Ré pagará à parte Autora a quantia de R$ 2.300,00 (três mil 

reais), através de Depósito Bancário em favor do patrono, na conta 

indicada, no prazo de 10 (dez) dias”. Isso posto, considerando a 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 17 de fevereiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000574-81.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICE MARINHEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Adilson Pereira Sales (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Valdenir Marcos Menezes (TERCEIRO INTERESSADO)

José Carlos Santos de Oliveira (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, impugnar a 

contestação e/ou requerer o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-143 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

Processo Número: 1000235-88.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

J. -. 1. V. C. -. E. D. J. M. D. C. T. (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

V. Ú. -. A. (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000235-88.2020.8.11.0026. 

DEPRECANTE: JDC - 11ª VARA CRIMINAL - ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA 

MILITAR DE CUIABÁ TJMT REU: CLEITON DA SILVA ARAUJO Vistos. I - 

Recebo a presente missiva precatória por verificar que a mesma está 

devidamente instruída conforme determina o art. 354 do Código de 

Processo Penal. II - DESIGNO o DIA 19 (DEZENOVE) DE FEVEREIRO DE 

2020, ÀS 17H00MIN para interrogatório do denunciado. III - Cumpra a 

Secretaria as seguintes providências: a) Oficie-se ao Juízo Deprecante 

informando a data designada para oitiva da testemunha; b) Requisite(m)

-se/Intime(m)-se o(s) acusado(s) para que seja(m) interrogado(s) na 

solenidade processual designada; c) Não sendo o denunciado localizado, 

devolva-se à comarca de origem com as homenagens de estilo; d) 

Cientifique-se o representante do Ministério Público; e) Intime-se, via DJE, o 

patrono do acusado, consignando que a ausência injustificada importará 

na aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP e nomeação de 

defensor dativo para o ato; f) Após, voltem-me os autos conclusos para 

realização da audiência. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-143 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

Processo Número: 1000216-82.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PADILHA GODINHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSIANE SOUZA DA SILVA (TESTEMUNHA)

JDC - Vara Única - Nova Ubiratã - MT (DEPRECANTE)

Vara Única - Arenápolis/MT (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000216-82.2020.8.11.0026. Vistos. I 

- Recebo a presente missiva precatória por verificar que a mesma está 

devidamente instruída conforme determina o art. 354 do Código de 

Processo Penal. II - DESIGNO o DIA 18 (DEZOITO) DE FEVEREIRO DE 2020, 

ÀS 17H50MIN para oitiva da testemunha. III - Cumpra a Secretaria as 

seguintes providências: a) Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a 

data designada para oitiva da testemunha; b) Requisite(m)-se/Intime(m)-se 

a(s) testemunha(s) para que sejam inquiridas na solenidade processual 

designada; c) Não sendo a testemunha localizada, devolva-se à comarca 

de origem com as homenagens de estilo; d) Cientifique-se o representante 

do Ministério Público; e) Intime-se, via DJE, o patrono do acusado, 

consignando que a ausência injustificada importará na aplicação da multa 

prevista no art. 265 do CPP e nomeação de defensor dativo para o ato; f) 

Após, voltem-me os autos conclusos para realização da audiência. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000160-83.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS-MT (AUTOR(A))

MANUEL SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE / SUS), (REU)

Magistrado(s):
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VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000160-83.2019.8.11.0026. AUTOR(A): 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS-MT, MANUEL SILVA DOS 

SANTOS REU: ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR ESTADUAL DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS), Vistos. Considerando o laudo médico 

Id. 28661630 onde consta que o paciente necessita de vitrectomia 

posterior com infusão de perfluorcarbono/óleo e silicone, com urgência, 

tendo em vista o risco de cegueira irreversível, considerando, ainda, que o 

orçamento Id. 28998281 revela que não houve alterações nos valores 

constantes nos orçamentos que instruem a inicial, ante a urgência do 

caso, DETERMINO o bloqueio de valores nas contas do Estado de Mato 

Grosso, via BACENJUD, no total de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para 

realização do procedimento cirúrgico requestado. Vindo informação 

positiva, INTIME-SE a parte autora para indicar conta bancária para 

levantamento dos valores, com posterior prestação de contas nos autos. 

Após, EXPEÇA-SE o competente Alvará Judicial, independentemente de 

novas conclusões, para levantamento dos valores penhorados com a 

consequente transferência para a conta bancária a ser indicada pela 

parte autora. Sendo negativo o almejado bloqueio, DETERMINO a intimação 

da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar o que 

entender de direito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000040-40.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BEZERRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI MARIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000040-40.2019.8.11.0026. REQUERENTE: JOSE 

BEZERRA DOS SANTOS REQUERIDO: VALDECI MARIA DOS SANTOS 

Vistos Mantenho a Decisão Id. 22534803 pelos seus próprios 

fundamentos, razão peal qual indefiro o pedido Id. 23153490, tendo em 

vista que veio desacompanhado de provas de diligências próprias pela 

parte para obter tais informações. Intime-se. Às providências. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000591-20.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIM LUIZ PEGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000591-20.2019.8.11.0026. REQUERENTE: 

BENJAMIM LUIZ PEGO REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA V I S T O S. Verifica-se que 

a questão em debate está afeta à competência absoluta da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos 

termos do art. 2º da Resolução TJ-MT/OE n.09, de 25 de julho de 2019, in 

verbis: “Art. 2º. Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 

1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde 

pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, 

continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção 

daqueles com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento 

de sentença. (...)” Portanto, considerando que o presente feito se refere 

ao fornecimento de tratamento médico contínuo, enquadrando-se na regra 

de competência absoluta disciplinada na referida Resolução, a remessa do 

feito ao Juízo competente é medida de rigor. Isto posto, reconheço a 

incompetência absoluta deste juízo para processar o feito e declino a 

competência à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande, nos termos do art. 2º da Resolução TJ-MT/OE n. 09, DE 

25 DE JULHO DE 2019 c/c Portaria nº 29/2019-CM, de 23 de setembro de 

2019. Promovam-se as anotações necessárias redistribuindo os autos ao 

juízo declinado. Cumpra-se com o necessário e com as cautelas de estilo. 

Intimem-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000271-33.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE FERREIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS AVANZI BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO OAB - MT0009892A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000271-33.2020.8.11.0026. REQUERENTE: 

MARIZETE FERREIRA TEIXEIRA REQUERIDO: RUBENS AVANZI BARBOSA 

VISTOS. Preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme descrito no campo finalidade, servindo-se cópia da presente 

como mandado. Caso contrário, oficie-se solicitando a complementação. 

Com o cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante 

com as nossas homenagens. Frustrado o cumprimento, certifique-se o 

motivo e, igualmente, devolva-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000876-13.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE NEVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ailton Neves Gonçalves (REU)

Maria Eduarda de Arruda Souza (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000876-13.2019.8.11.0026. AUTOR(A): 

ELIZABETE NEVES REU: AILTON NEVES GONÇALVES, MARIA EDUARDA 

DE ARRUDA SOUZA Vistos. Considerando a ausência de Defensor 

Público nesta Comarca de Arenápolis, NOMEIO como defensor(a) dativo(a) 

Dr. CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA (OAB 23680/O) para fins de 

patrocinar os interesses da parte autora. INTIME-SE o causídico para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Em tempo, defiro a cota 

ministerial de Id. 24936713, razão pela qual determino a realização de 

estudo piscossocial do caso. Cumpra-se. Às providências. Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000656-15.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS-MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Município de Arenápolis-MT (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000656-15.2019.8.11.0026. AUTOR(A): 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS-MT REU: MUNICÍPIO DE 

ARENÁPOLIS-MT, ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S. Verifica-se 

que a questão em debate está afeta à competência absoluta da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos 

termos do art. 2º da Resolução TJ-MT/OE n.09, de 25 de julho de 2019, in 

verbis: “Art. 2º. Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 

1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde 

pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, 

continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção 
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daqueles com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento 

de sentença. (...)” Portanto, considerando que o presente feito se refere 

ao fornecimento contínuo de medicamento, enquadrando-se na regra de 

competência absoluta disciplinada na referida Resolução, a remessa do 

feito ao Juízo competente é medida de rigor. Isto posto, reconheço a 

incompetência absoluta deste juízo para processar o feito e declino a 

competência à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande, nos termos do art. 2º da Resolução TJ-MT/OE n. 09, DE 

25 DE JULHO DE 2019 c/c Portaria nº 29/2019-CM, de 23 de setembro de 

2019. Promovam-se as anotações necessárias redistribuindo os autos ao 

juízo declinado. Cumpra-se com o necessário e com as cautelas de estilo. 

Intimem-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000115-79.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLAINE GONÇALVES ROCHA (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000115-79.2019.8.11.0026. AUTOR(A): TIAGO 

RODRIGUES PEREIRA REU: KEYLAINE GONÇALVES ROCHA VISTOS 

Verifica-se dos autos que pende de apreciação o pedido liminar de 

regularização do direito de visitas requestado pelo autor em sua inicial, 

razão pela qual passo a análise do pleito. Pois bem! De plano, insta 

consignar que o direito de visitas é um direito/dever de ambos os 

genitores, inclusive resguardado pela Carta Magna brasileira (art. 226 e 

ss) e pelo Estatuto da Criança e Adolescente (art. 19 à 21). A visitação, 

de fato, materializa o direito da menor de conviver com ambos os 

genitores, assegurando o alargamento de um vínculo afetivo saudável 

entre pais e filhos. Registra-se que a fixação de regime de visitação que 

restrinja a convivência paterno-filial, quando for o caso, deve se atentar 

primordialmente aos interesses da criança, que devem prevalecer sobre 

os dos genitores, porquanto o contato com os pais e familiares é direito 

fundamental e essencial ao desenvolvimento e formação da infante, 

evitando-se, assim, quaisquer sequelas emocionais e/ou psíquicas. No 

caso dos autos, levando-se em consideração a relação familiar existente 

entre as partes e a tenra idade da infante, a conclusão prematura que se 

chega nesta fase processual é no sentido de que a fixação do regime de 

visitas de forma livre pelo genitor não se mostra incongruente com o 

interesse da infante, na medida em que a alegada intranquilidade da 

requerida com relação ao consumo de bebidas alcóolicas pelo requerente, 

fundada na ideia de que o autor não possui condições de ter a menor em 

sua companhia, por si só, não possui o condão de afastar o direito de 

convivência entre o genitor e a infante, tendo em vista a possibilidade de 

visitas do genitor no domicílio da criança, mediante agendamento prévio 

com a genitora e progenitores maternos, nos exatos termos requestados 

inicialmente. Nesses moldes, visando resguardar os interesses da menor 

DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência para conceder ao 

autor o direito de ver e estar com a filha, condicionando as visitas à menor 

na residência dos detentores de sua custódia física, com agendamento 

prévio com a genitora. Em consonância com o parecer do ente ministerial, 

entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois 

além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses e, principalmente, da infante envolvida. 

Promova-se a citação/intimação da parte demandada, cientificando-a, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência 

de mediação a ser designada pelo CEJUSC (art. 695, § 2º do CPC). 

Consigne-se, NO MANDADO, que não havendo autocomposição, sai a ré 

intimada para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

CPC). Havendo desinteresse da parte requerida na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC, §5º do artigo 334), salientando, ainda, que, o 

não comparecimento injustificado da parte autora ou da requerida à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça e poderá ser aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, 

ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (CPC, art. 344). Caso 

infrutífera a audiência conciliatória, tornem os autos conclusos para 

apreciação do pedido liminar. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

após efetiva correção quanto ao valor da causa e pagamento das custas 

remanescentes. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-86.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO SOUTO FELISBINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT10186-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA SERAFIM PEIXOTO (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000024-86.2019.8.11.0026. AUTOR(A): SILVIO 

SOUTO FELISBINO REU: ALESSANDRA SERAFIM PEIXOTO Vistos. Acolho 

as justificativas apresentadas ao Id. 27305529, razão pela qual 

DETERMINO a remessa da presente demanda ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para a realização dos 

procedimentos de estilo. As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos. Cumpra-se. Às providências. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000786-05.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS UNILAC LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT5324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO LESTE DE 

RONDONIA LTDA - CREDISIS LESTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000786-05.2019.8.11.0026. AUTOR(A): 

INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS UNILAC LTDA - ME REU: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO LESTE DE 

RONDONIA LTDA - CREDISIS LESTE Vistos. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de cinco dias, juntar aos autos os comprovantes de pagamentos 

das custas processuais, cujo direito ao parcelamento foi concedido pela 

decisão Id. 24376358, sob pena de extinção e cancelamento da 

distribuição. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-82.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ILARIO KESTRING - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 408 de 547



Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000173-82.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

8.732,20 POLO ATIVO: Nome: ILARIO KESTRING - ME Endereço: rua 

presidente costa e silva, 661, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA 

DE TELECOMUNICAÇÕES, AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1012, 

CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20071-910 ESPÉCIE: [Indenização 

por Dano Material, Indenização por Dano Moral, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Cobrança indevida de ligações, Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 

para, querendo, apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias. ARENÁPOLIS, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000963-66.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO PINHEIRO SOBRINHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000963-66.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: SILVIO PINHEIRO SOBRINHO Endereço: Rua 

São Sepe, sn, casa, Bela Vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, para, querendo, apresente impugnação à contestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 17 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000965-36.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALANIS LIRA MORAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT10186-O 

(ADVOGADO(A))

DARLEY APARECIDO CARRIJO OAB - MT24306/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000965-36.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

39.920,00 POLO ATIVO: Nome: ALANIS LIRA MORAN Endereço: Rua 

Sebastião Gomes Soares, 766-E, Primavera, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: 

AVENIDA PREFEITO CAIO, 625, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) INTIMAÇÃO DA 

PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, apresente 

impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 17 

de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-43.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL PINTO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000971-43.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

14.970,00 POLO ATIVO: Nome: LOURIVAL PINTO DA LUZ Endereço: 

TRAV DO OURO, 1254E, JD PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, para, querendo, apresente impugnação à contestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 17 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-28.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DE ALMEIDA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000972-28.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.546,00 POLO ATIVO: Nome: REGIANE DE ALMEIDA MENDES Endereço: 

TRAVESSA BRILHANTE, SN, PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-95.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOBELINO SEVERO DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 409 de 547



(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000974-95.2019.8.11.0026 Valor da causa: 0,00 

POLO ATIVO: Nome: JOBELINO SEVERO DA SILVA SANTANA Endereço: 

RUA PADRE JOÃO BOSCO, 577, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: PAX NACIONAL PREVER SERVICOS 

POSTUMOS LTDA Endereço: AV. PREFEITO CAIO, 750, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [Adimplemento e Extinção]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-12.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000253-12.2020.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: JOSE VITOR DA SILVA GONCALVES Endereço: Rua 

Travessa Brilhantes, 955, casa, Primavera, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): JOSE VITOR DA 

SILVA GONCALVES A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 29/04/2020 Hora: 15:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARENÁPOLIS, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-86.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS OAB - MT27628/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000261-86.2020.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.151,50 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VIVIANE TEIXEIRA 

DA SILVA Endereço: TRAVESSA DO OURO, 100, CENTRO, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): 

VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 29/04/2020 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARENÁPOLIS, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-26.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AOMIS SALIES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000265-26.2020.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.193,90 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AOMIS SALIES DA SILVA Endereço: 

RUA PRESIDENTE JANIO QUADROS, 961, INDEFINIDO, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

desconhecido Senhor(a): AOMIS SALIES DA SILVA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 29/04/2020 Hora: 16:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 
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prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARENÁPOLIS, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-11.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA AMANCIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000266-11.2020.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.091,79 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JANDIRA AMANCIO DE SOUZA 

Endereço: RUA OSCAR JOSETTI DE BARROS, S/N, INDEFINIDO, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851, - LADO ÍMPAR, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01321-001 Senhor(a): JANDIRA AMANCIO 

DE SOUZA A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

29/04/2020 Hora: 16:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARENÁPOLIS, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-93.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY CABRAL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000267-93.2020.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.276,16 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EMILLY CABRAL PEREIRA DA SILVA 

Endereço: RUA OSCAR JOSETTI DE BARROS, S/N, INDEFINIDO, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851, - LADO ÍMPAR, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01321-001 Senhor(a): EMILLY CABRAL 

PEREIRA DA SILVA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 29/04/2020 Hora: 17:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARENÁPOLIS, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiç

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-78.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JAYNNE CUNHA ALVES PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYLA GUEDES QUEIROS OAB - MT26361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000268-78.2020.8.11.0026 Valor da causa: R$ 15.149,97 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, 

Cobrança indevida de ligações, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JAYNNE CUNHA ALVES PINHO 

Endereço: Av. Prefeito Caio, 546, Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 1300, RUA 

BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 Senhor(a): JAYNNE CUNHA ALVES PINHO A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 13/05/2020 Hora: 12:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 
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CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARENÁPOLIS, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-63.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUANA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000269-63.2020.8.11.0026 Valor da causa: R$ 7.154,88 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: MARIA LUANA COSTA DA SILVA Endereço: RUA 

PRESIDENTE COSTA E SILVA, S/N, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 1300, RUA 

BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 Senhor(a): MARIA LUANA COSTA DA SILVA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 13/05/2020 Hora: 12:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARENÁPOLIS, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001036-38.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALZINIO JOSE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA FRANCISCA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1001036-38.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 11.007,77 ESPÉCIE: 

[Cheque]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: ALZINIO JOSE DE CAMPOS Endereço: RUA MESSIAS 

CASSIMIRO BARBOSA, 821E, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: JESSICA FRANCISCA DA SILVA 

Endereço: RUA FREDERICO GARCÊS JORTES, 982E, CASA DA 

EX-DIRETORA DO PRESIDIO "LUCIANA", BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 Senhor(a): ALZINIO JOSE DE CAMPOS A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 13/05/2020 Hora: 13:00 Tipo: 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARENÁPOLIS, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiç

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000179-55.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO APARECIDO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO OAB - MT24548/O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR OAB - MT23667/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DA SILVA SENA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000179-55.2020.8.11.0026 Valor da causa: R$ 27.108,77 ESPÉCIE: 

[Cheque]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: FABIO APARECIDO MENDES Endereço: Rua Frederico Josetti, S/n, 

centro, SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 POLO PASSIVO: Nome: 

GUSTAVO DA SILVA SENA Endereço: Av. Dos Tucanos, s/n, Bairro Borra 

Esperança, SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 Senhor(a): FABIO 

APARECIDO MENDES A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 13/05/2020 Hora: 13:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 
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3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARENÁPOLIS, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Comarca de Aripuanã

Diretoria do Fórum

Edital

* O Edital n. 02/2020-DF completo, que torna público o gabarito provisório 

de respostas do Processo Seletivo de Estagiários de Nível Médio, 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000086-03.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

NEKI CONFECCOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS OAB - SC0007688A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA ALMEIDA DOS SANTOS 05093407178 (REU)

 

Intimar a parte autora, para que recolha a diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do ato de citação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010077-88.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE WILLER ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVES MARQUES COUTINHO OAB - MT0007825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010077-88.2014.8.11.0088. EXEQUENTE: ANDRE WILLER ALVES DA 

SILVA EXECUTADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, 

etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o pagamento 

espontâneo da condenação. O exequente concordou com os valores 

depositados de forma tácita, conforme constata paralisado o presente 

feito desde 19/12/2019, inclusive com alvarás expedidos (id. 16716406, 

16193263 e 16021887). Em consulta ao Sistema PJe não verifica-se a 

distribuição de Embargos ou qualquer outra medida pela parte executada. 

Diante do exposto, ante o adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 

925, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Submeto os autos ao MM.º Juiz Supervisor para a 

apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – 

Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Aripuanã-MT, 14 de fevereiro de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-61.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARILETE MARTA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA OAB - MT0022427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000356-61.2019.8.11.0088. REQUERENTE: MARILETE MARTA SILVA 

CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o Relatório, tendo 

em vista o que dispõe o artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDEBITO CUMULADO COM PEDIDO INDENIZAÇÃO POR 

MATERIAIS E MORAIS proposta por MARILETE MARTA SILVA CRUZ, em 

desfavor da empresa TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO). Faço, entretanto, 

breve relato sobre o processo. Afirma a Requerente que em data de 

08.02.201, a Ré cortou sua linha do plano controle. A Requerente entrou 

em contato com a empresa para reestabelecer sua linha visto que 

bloqueada indevidamente, porém sem êxito, tendo que pagar a fatura 

novamente, conforme comprovantes em anexo. Insatisfeita com a 

cobrança indevida, entrou em contato novamente com a Requerida 

(Protocolo 20174145725423), sendo informada por um atendente, que não 

seria reembolsado o valor pago, e sim descontado da fatura do mês 

seguinte, o que também não ocorreu, havendo sempre as cobranças de 

débito automático na conta da Requerente. Outro fato foi que a Requerida 

sem qualquer concordância da Requerente, aumentou os valores do seu 

plano, pois na contratação, o valor era de R$ 33,90(trinta e três reais e 

noventa centavos), após aumentou o valor para R$ 39,00 (trinta e nove 

reais), posteriormente para R$41,00(quarenta e um reais), no ato do corte 

estava em R$45,95 (quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) e 

por fim para R$49,90(quarenta e nove reais e noventa centavos). Ao ligar 

para Requerida resolver o transtorno de forma administrativa, apenas 

obtinha a resposta que se travava de taxa de governo e que seria avisada 

por mensagem. Por fim, pelo não ressarcimento do valor despendido e 

pelo aumento constante sem justificativa do plano contratado, resolveu a 

Autora, por fim, cancelar a linha telefônica, além de ensejar a presente 

demanda para ser ressarcida dos prejuízos materiais e morais amargados. 

Não houve composição amigável na audiência de conciliação realizada em 

09/07/2019, id- 1000356612019. Em contestação a Requerida alegou que 

a Requerente teve ciência das condições de planos e valores de todas as 

faturas, uma vez, que estas era enviadas via correio em seu endereço. 

Afirma ainda que em consulta ao sistema, há relatório de chamadas 

comprovando a utilização do serviço fornecido pela Requerida, juntando 

na petição fotos do sistema, as quais não ficaram legíveis. Disse ainda 

que o bloqueio da linha fora devido, por falta de pagamento, o que 

configura apenas como mero aborrecimento. Decido. A Requerente faz jus 

à repetição de Indébito, contudo tal instituto jurídico encontra-se afetado 

pelo tema 929 STJ (resp 1.585.736/RS e 1.517.888/SP), uma vez que o 

mesmo ainda encontra-se suspenso. Sendo assim, apenas reconheço 

indevida a cobrança e tendo a Requerente e efetuado o pagamento, deve 

ser aplicada a restituição simples ao presente caso. A Requerente ficou 

privada das quantias que teve que dispender para adimplir as faturas que 

aumentavam mês a mês. Compulsando os autos, verificou-se que a 

Requerida juntou cópia do contrato de adesão, em nome da Requerente, 

porém, quem assinou o contrato fora Jurema Miguelina da Silva, bem como 

juntou copia da identidade e CPF desta, ID- 21766648. Desta forma, restou, 

comprovado o ato ilícito praticado pela Requerida consistente na prática 

abusiva e consequente cobrança indevida de valores, que obrigaram a 

Requerente a adimplir as faturas com a cobrança dos serviços não 

contratados para não ter o serviço de telefonia cancelado ou cortado ou, 

ainda, ter seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. Além 

disso, não conseguindo resolver o problema pelos canais de atendimento 

da Requerida, viu-se compelida a contratar advogado, ingressar com ação 
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judicial, revelando-se indiscutível a perda de um tempo útil de sua vida, 

tudo isso para ter cessada a indevida cobrança e a devolução dos 

valores pagos. É certo que teve que desperdiçar o seu tempo para 

resolver um problema causado exclusivamente pela fornecedora dos 

serviços, que ao invés de se preocupar em atender as necessidades dos 

seus clientes, causa-lhes transtornos. Tudo isso caracteriza dano moral 

indenizável. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento 

no sentido de condenar fornecedores a indenizar em danos morais por 

desvio produtivo do consumidor. O mais recente precedente do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça foi publicado na data de 25/04/2018, em 

decisão monocrática do ministro Marco Aurélio Bellizze, relator do AREsp 

1.260.458/SP na 3ª Turma, que conheceu do agravo para rejeitar o 

Recurso Especial do Banco Santander. Como fundamento da sua decisão, 

o relator adotou o brilhante acórdão proferido por este Colendo Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação n.º 

0020576-31.2013.8.26.0625, da lavra do eminente Des. Rel. João Camillo 

de Almeida Prado Costa, integrante da E. 19ª Câmara de Direito Privado, 

julgado em 07/03/2016, que reconheceu, no caso concreto, a ocorrência 

de danos morais com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, 

assim ementado: “RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Contrato de 

mútuo com pacto adjeto de alienação fiduciária de bem imóvel. Lançamento 

indevido de encargos bancários, porque resultantes exclusivamente de 

falha operacional do banco. Situação que extrapolou o mero 

aborrecimento do cotidiano ou dissabor por insucesso negocial. 

Recalcitrância injustificada da casa bancária em cobrar encargos 

bancários resultantes de sua própria desídia, pois não procedeu ao débito 

das parcelas na conta corrente da autora, nas datas dos vencimentos, 

exigindo, posteriormente, de forma abusiva, os encargos resultantes do 

pagamento com atraso. Decurso de mais de três anos sem solução da 

pendência pela instituição financeira. Necessidade de ajuizamento de duas 

ações judiciais pela autora. Adoção, no caso, da teoria do Desvio 

Produtivo do Consumidor, tendo em vista que a autora foi privada de tempo 

relevante para dedicar-se ao exercício de atividades que melhor lhe 

aprouvesse, submetendo-se, em função do episódio em cotejo, a 

intermináveis percalços para a solução de problemas oriundos de má 

prestação do serviço bancário. Danos morais indenizáveis configurados. 

Preservação da indenização arbitrada, com moderação, em cinco mil reais. 

Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso 

improvido.” A proclamada e agora reconhecida Teoria do Desvio Produtivo 

do Consumidor, mais abrangente, guarda semelhança intrínseca com a 

Teoria do Tempo Perdido que tenho defendido nesta Colenda 34ª Câmara 

de Direito Privado, na medida em que todo tempo desperdiçado pelo 

consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores 

constitui dano indenizável. Assim, no caso em tela, não há como não 

aceitarmos o dano moral sofrido pelo consumidor, dano este que não pode 

ser considerado como mero aborrecimento, ou situação corriqueira do dia 

a dia. Por ato corriqueiro, aliás, deveríamos ter o cumprimento do quanto 

acordado entre as partes, sob pena de total inversão de valores Em 

resumo, não há como afastar o fato do consumidor, nesses casos, ter 

experimentado sentimento de impotência, frustração e indignação, que 

extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária. Importante, 

também, que o valor de danos morais seja arbitrado segundo critérios de 

moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento 

ilícito do lesado. Assim sendo, em atenção aos critérios acima 

mencionados e considerando o tempo decorrido para a solução do 

problema da Requerente, entendo cabível a fixação do valor da 

indenização moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), Assim, ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDEBITO CUMULADO COM PEDIDO INDENIZAÇÃO POR 

MATERIAIS E MORAIS proposta por MARILETE MARTA SILVA CRUZ, em 

desfavor da empresa TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO),para CONDENAR a 

parte Requerida: a) Em restituir a Requerente a importância de R$126,14 

(cento e vinte e seis reais e quatorze centavos), a título de danos 

materiais, na forma simples, acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, que, tratando-se de responsabilidade contratual, incidem a 

partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil, e ao pagamento do 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da lei 9.099/95. 

Transitada em julgado esta decisão, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com 

as baixas e anotações de praxe. Submeto os autos ao MM.º Juiz togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Tatiane Pereira 

Barros – Juíza Leiga Vistos, etc. Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, DEIXO DE HOMOLOGAR o projeto de sentença apresentado pelo 

Juiz Leigo colaborador, modificando por completo a conclusão esposada 

na minuta decisória, conforme passa-se a expor: Segundo apontado na 

própria minuta decisória, a autora, dentre outros, formulou pedido de 

condenação da ré à restituição, em dobro, de valores alegadamente 

indevidos cobrados pela operadora de telefonia, e sendo assim, incide na 

hipótese a norma paralisante esculpida no art. 1.037 do NCPC, que 

determina sobrestamento das ações (ou pelo menos do capítulo decisório 

que verse sobre a matéria cujo pedido está sobrestado), não se podendo 

decidir como feito pela auxiliar do juízo, pela aplicação de parte do direito 

pretendido, razão porque, havendo pedido de repetição de indébito na 

forma prevista pela regra do art. 42 do CDC (restituição em dobro), e 

sendo fato notório que o Superior Tribunal de Justiça afetou ao regime dos 

recursos repetitivos a questão transformada no Tema 929, que diz 

respeito à definição das "hipóteses de aplicação da repetição em dobro 

prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC", nos moldes do que 

determina o art. 1.037 do NCPC, sobresto o julgamento deste pedido até 

que seja concluída a votação dos Recursos Especiais afetados 

(1.585.736/RS e 1.517.888/SP). Noutro passo, poderia-se falar no 

cabimento do enfrentamento da questão atinente aos danos morais, que, 

todavia, também se acha sob decisão paradigmática, ante o voto 

apresentado pelo Min. Luis Felipe Salomão, no julgamento do REsp n. 

1.406.245, em que propõe releitura da incidência da Teoria do Desvio 

Produtivo, porque a seu sentir, ela somente “reporta-se a danos que, em 

princípio, não são reparáveis nem calculáveis, muitos ostentando, 

ademais, feições de caráter patrimonial”. Por conseguinte, SOBRESTO, 

nos moldes do art. 1.037 do NCPC o julgamento da ação em comento até 

que seja concluída a votação dos Recursos Especiais afetados.ei n. 

9.099/1995. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Fabio Petengill – Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000606-94.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora acerca da sentença proferida nos autos. 

DISPOSITIVO: "Vistos. Tendo em vista a ausência de impugnação por 

parte do requerido, mesmo que devidamente intimada para tal (fl. 54-V), 

HOMOLOGO por sentença os cálculos apresentados à fl. 50. EXPEÇA-SE 

precatório/requisição de pequeno valor em favor da parte exequente, na 

forma do art. 535, § 3º, do CPC, observando-se os cálculos apresentados 

à fl. 50. Quanto à expedição do ofício RPV, a Secretaria deverá se atentar 

quanto ao Provimento n. 11/2017 do Conselho da Magistratura (Remessa 

dos autos à Central de Cálculo do TJMT etc.). Uma vez comunicado o 

levantamento dos valores, o exequente deverá impulsionar o feito, em 05 

(cinco) dias, para informar acerca de eventual satisfação integral de seu 

crédito para fins de extinção da ação. Finalmente, cumpridas as 

determinações acima, tornem conclusos para sentença de extinção. 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010120-59.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEI CHAVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVES MARQUES COUTINHO OAB - MT0007825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRAMAIS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAR o requerido (POR MEIO DE SEU PATRONO) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do montante da condenação (art. 523, 

do CPC) no valor R$ 1.593,89 (um mil quinhentos e noventa e três reais e 

oitenta e nove centavos), atentando-se ao disposto no art. 523, §1°, do 

CPC (incidência de multa de 10%).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8010189-23.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARBAS PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora para se manifestar sobre o cumprimento negativo de 

ref. 23205440, requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000046-26.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000046-26.2017.8.11.0088. REQUERENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas consigno que o 

reclamado apresentou contestação no prazo legal. Decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A reclamação é, 

pelo que sinto, improcedente. O reclamante busca ver o reclamado 

condenado ao pagamento de indenização por danos morais, apontando 

como ato ilícito a demora de atendimento na agência bancária. À parte toda 

a discussão que se trava no processo, entendo que a solução jurídica a 

ser adotada resume-se na simples constatação de que não há, nestes 

casos de demora de atendimento em filas bancárias, danos morais que 

exceda a esfera dos aborrecimentos por qualquer um suportáveis na vida 

em sociedade. Não ignoro que mereça o consumidor bom, célere e 

eficiente atendimento, o que significa que há, neste caso, ato ilícito. 

Entendo, contudo, que, para tato, para dar efetividade ao comando legal, 

deve contar ela com o indispensável instrumento sancionatório 

administrativo (multa), à disposição do município que a editou, sob pena de 

quedar-se letra morta, sopesado ao fato de que o tempo de espera durou 

menos de 01 (uma) hora. O reclamante não sofreu nenhum abalo à honra 

e nem experimentou qualquer situação de dor, sofrimento ou humilhação. 

No aspecto individual, o entendimento que se firma é de que os 

inconvenientes enfrentados pelo consumidor não excedem aos chamados 

meros aborrecimentos cotidianos. Não se deve admitir a banalização dos 

danos morais, importante conquista jurídica trazida a partir do Texto 

Constitucional de 1988, reservada aos casos em que, realmente, se 

configure a dor, o sofrimento, a humilhação ou a exposição pública, 

situações que não se coadunam com uma simples situação de 

permanência em fila bancária. STJ. Direito civil. Responsabilidade civil. 

Compra pela internet. Presente de natal. Não entrega da mercadoria. 

Violação a direito de personalidade não comprovada no caso concreto. 

Danos morais indevidos. «1.- A jurisprudência desta Corte tem assinalado 

que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais 

e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos 

morais indenizáveis. 2.- A falha na entrega de mercadoria adquirida pela 

internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não 

dando causa a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, 

quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será 

possível pleitear indenização a esse título. 3.- No caso dos autos, as 

instâncias de origem concluíram não haver indicação de que o 

inadimplemento da obrigação de entregar um «Tablet», adquirido mais de 

mês antes da data do Natal, como presente de Natal para filho, fatos não 

comprovados, como causador de grave sofrimento de ordem moral ao 

Recorrente ou a sua família. 4.- Cancela-se, entretanto, a multa, aplicada 

na origem aos Embargos de Declaração tidos por protelatórios (CPC, art. 

538, parágrafo único). 5.- Recurso Especial a que se dá provimento em 

parte, tão somente para cancelar a multa.» ( STJ - (3ª T.) - Rec. Esp. 

1.399.931/2014 - MG - Rel.: Min. Sidnei Beneti - J. em 11/02/2014 - DJ 

06/03/2014 - Doc. LEGJUR 142.3903.1003.9200) STJ. Responsabilidade 

civil. Dano moral. Consumidor. Indenização indevida. Defeito de veículo. 15 

Visitas à concessionária. Mero dissabor. Precedentes do STJ. CCB/2002, 

art. 186. CF/88, art. 5º, V e X. «Não há dano moral quando os fatos 

narrados estão no contexto de meros dissabores, sem abalo à honra do 

autor. Inda mais, os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da 

pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior.» ( STJ - AgRg no 

AgRg no Ag. de Inst. 775.948/2008 - RJ - Rel.: Min. Humberto Gomes de 

Barros - J. em 12/02/2008 - DJ 03/03/2008 - Doc. LEGJUR 

103.1674.7514.8300) Isto posto, pelos fundamentos acima, julgo 

improcedente esta reclamação, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao MM.º Juiz Supervisor para a apreciação nos termos 

do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Aripuanã-MT, 14 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL - Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000490-88.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000490-88.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte Requerente 

postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo portanto 

qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da demanda para JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Submeto os autos ao MM.º 

Juiz Supervisor para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Aripuanã-MT, 14 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL - Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010069-53.2010.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ODORICO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010069-53.2010.8.11.0088. EXEQUENTE: JAIR ODORICO ARAUJO 

EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Insta salientar, que foi expedida intimação para o reclamante se 

manifestar (ID 16168269) quanto ao prosseguimento da ação, todavia, a 

autora se manteve inerte conforme certidão inserida nos autos: Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da parte 

promovente, apesar de devidamente intimada por meio da Defensoria 

Pública Estadual. Chapada dos Guimarães-MT, 19 de setembro de 2017. 

LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN Gestor(a) Judiciário(a) Trata-se de 

ação indenizatória por dano moral c/c antecipação de tutela contra 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - Rio Móveis, relativo a danos 

morais por inclusão indevida em cadastro de inadimplência proposta por 

JAIR ODORICO ARAUJO, insta salientar, que se torna impossível decidir 

nos autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, 

verifica-se que desde 12 de novembro de 2018 o feito encontra-se 

paralisado em cartório, sem qualquer providência da parte interessada. 

Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, 

do Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão do comprovado abandono de causa. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Aripuanã-MT, 14 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-94.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. DO NASCIMENTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. SANTANA - PECAS - ME (REQUERIDO)

OSVALDO ALVES NUNES (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010182-94.2016.8.11.0088. REQUERENTE: B. A. DO NASCIMENTO - ME 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A, OSVALDO ALVES NUNES, C. 

SANTANA - PECAS - ME Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA arguida pela banco promovido ITAÚ UNIBANCO S/A, eis que o 

aludido banco encontra-se declinado junto ao protesto como apresentante. 

Por conseguinte, DECRETO A REVELIA das partes Requeridas W. M 

COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA (C. SANTANA – PEÇAS – ME) e OSVALDO 

ALVES NUNES, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que 

devidamente citadas não compareceram à audiência de conciliação. 

Contudo, isto não acarreta na presunção absoluta da veracidade dos 

fatos arguido em sede de petição inicial, motivo pelo qual passo a análise 

da contestação apresentada nos autos. Demais disso, não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde 

de realização de audiência de instrução e julgamento, posto que a lide 

versa sobre fatos que são apurados e provados essencialmente por 

prova documental, inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que 

o mesmo se limita a provar falha em prestação de serviço. Nesse 

entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Trata-se de AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DOS EFEITOS DO PROTESTO C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS EXECUTIVOS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA C/C PEDIDO INCINDENTAL DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS E DANOS MORAIS proposta por B. A DO NASCIMENTO – 

ME em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A, W.M COMÉRCIO DE PEÇAS (C. 

SANTANA – PEÇAS – ME) LTDA e OSVALDO ALVES NUNES. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos 

direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante aduz 

que “se trata de empresa do ramo de peças, ferragens e máquinas, e 

solicitou há cerca de quatro meses através do aplicativo de celular 

whatsapp, orçamento junto a segunda requerida. Afirma ainda, que o 

negócio, no entanto, não foi concretizado, tendo a requerente apenas 

solicitado o orçamento. Prossegue o autor, que para sua surpresa, quatro 

meses após a solicitação do orçamento, pararam em seu endereço 

comercial com a finalidade de entregar a mercadoria que fora apenas 

orçada, tendo então a requerente recusado o recebimento da mercadoria. 

Sustenta ao final, que diante da recusa em receber a mercadoria que 

apenas orçou, teve seu nome protestado junto ao Cartório de Títulos e 

Protestos de Aripuanã-MT - 2º Serviço Notarial. Registra que não recebeu 

a duplicata e nem o pedido. Assim, requer, em sede antecipação de tutela, 

a suspensão dos efeitos do protesto. No mérito, requer seja declarada a 

nulidade do título de crédito, determinado o cancelamento definitivo do 

protesto e a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano 

moral. Requer ainda, que as requeridas tragam aos autos os originais da 

duplicata mercantil de numeração 715.3.3 no valor de R$ 1.066,00 (hum mil 
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e sessenta e seis reais), suas respectivas faturas, notas fiscais e 

comprovantes de entrega de mercadorias à empresa requerente”. (Sic). A 

liminar foi deferida (ID. 8881585). Por sua vez o banco promovido alegou 

tão somente exercício regular de direito em razão de contratação com a 

empresa C.SANTANA – PEÇAS – ME, acostando contrato com a terceira 

empresa promovida, pugnando pela ausência no dever de indenizar, 

sendo relevante esclarecer que a parte reclamada não apresentou provas 

tal como contrato de voz ou escrito com a empresa autora, ou mesmo 

impugnação específica ante os fatos narrados junto a exordial. In casu, 

denoto que a parte reclamada é responsável pela falha na prestação de 

serviços, mormente porque a ela competia o dever de cautela, eis que se 

o contrato foi formalizado com a empresa W.M COMÉRCIO DE PEÇAS 

LTDA (C. SANTANA – PEÇAS – ME), não haveria motivo para apresentar 

protesto em desfavor da empresa autora, posto que nenhum dos 

reclamados apresentaram quaisquer provas que pudesse ensejar nexo 

causal do protesto, qual se tornou indevido pelos motivos supra narrados. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova, que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a legitimidade de seu ato arbitrário, contrário aos 

ideais principiológicos do direito do consumidor, ônus que cabia a parte 

reclamada demonstrar em razão da inversão do ônus da prova aplicável 

ao presente caso por se tratar de relação de consumo (artigo 6º, VIII, do 

CDC c/c artigo 373, II, do NCPC/2015). COM RAZÃO A PARTE AUTORA. 

Ou seja, restou comprovado que a mesma agiu com resistência e 

negligência na prestação de serviços a que fica obrigada perante o 

consumidor, culminando em flagrante desrespeito ao Código de Defesa do 

Consumidor (artigo 14 do CDC), pelo que reconheço a declaração da 

inexistência do débito de R$ 1.066,00 (um mil, seiscentos e sessenta e 

seis reais), posto que não houve apresentação/exibição de notas fiscais, 

duplicatas ou outros documentos assinados pela empresa autora ou 

proprietário individual. Quanto ao dano moral, o mesmo surge no momento 

em que a parte reclamante sofreu abalos em seu psicológico em situação 

que foge a esfera do mero dissabor, porquanto a situação configura dano 

in re ipsa. Assim, a inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Neste norte, se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Nesta toada, no que concerne a fixação do 

valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

Sobre a matéria o STJ decidiu o seguinte: STJ. Agravo regimental no 

agravo em recurso especial. Protesto indevido. Pessoa jurídica. Dano in re 

ipsa. Precedentes. Quantum indenizatório. Razoabilidade. Agravo não 

provido. «1. A caracterização do dano moral decorrente do protesto 

indevido de título independe de prova, observando-se que, ao assim 

decidir, o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, que diz: 

«nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica» (REsp 

1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2. Na 

fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração 

as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, considerando a 

gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter 

punitivo-compensatório da indenização e os parâmetros adotados em 

casos semelhantes, não se mostra desarrazoada ou desproporcional a 

fixação do quantum indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 3. 

Agravo regimental não provido.» ( STJ - (4ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. 

Esp. 633251 - SP - Rel.: Min. Raul Araújo - J. em 05/05/2015 - DJ 

26/05/2015 - Doc. LEGJUR 154.9890.4002.7200) STJ. Agravo regimental 

no agravo em recurso especial. Protesto indevido. Pessoa jurídica. Dano in 

re ipsa. Precedentes. Quantum indenizatório. Razoabilidade. Agravo não 

provido. «1. A caracterização do dano moral decorrente do protesto 

indevido de título independe de prova, observando-se que, ao assim 

decidir, o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, que diz: 

«nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica» (REsp 

1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2. A 

intervenção do STJ destina-se a firmar interpretação geral do direito 

federal para todo o país, e não para a revisão de questões de interesse 

individual, como se dá nas lides que aqui aportam para debater o valor 

fixado para o dano moral, ressalvando-se hipóteses em que o montante 

fixado pelo Tribunal de origem se mostrar teratológico, por irrisório ou 

abusivo, o que não se verifica no presente caso, porquanto fixado em R$ 

9.000,00. 3. Agravo regimental improvido.» ( STJ - (4ª T.) - AgRg no Ag. 

em Rec. Esp. 550357 - RS - Rel.: Min. Raul Araújo - J. em 16/04/2015 - DJ 

14/05/2015 - Doc. LEGJUR 154.9530.6003.4800) STJ. Agravo regimental 

no agravo em recurso especial. Protesto indevido. Dano in re ipsa. 

Precedentes. Quantum indenizatório. Razoabilidade. Agravo não provido. 

«1. A pacífica jurisprudência do STJ é no sentido de que a inscrição 

indevida em cadastro negativo de crédito, bem como o protesto indevido, 

caracterizam, por si sós, dano in re ipsa, o que implica responsabilização 

por danos morais. 2. A intervenção do STJ destina-se a firmar 

interpretação geral do direito federal para todo o país, e não para a 

revisão de questões de interesse individual, como se dá nas lides que aqui 

aportam para debater o valor fixado para o dano moral, ressalvando-se 

hipóteses em que o montante fixado pelo Tribunal de origem se mostrar 

teratológico, por irrisório ou abusivo, o que não se verifica no presente 

caso, porquanto fixado em R$ 10.900,00. 3. Agravo regimental não 

provido.» ( STJ - (4ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 575650 - BA - Rel.: 

Min. Raul Araújo - J. em 28/04/2015 - DJ 18/05/2015 - Doc. LEGJUR 

154.7661.0004.4100) Entendo que a obrigação de indenizar deve ser 

reconhecida, embora não nos moldes postulados inicialmente, diante do 

comportamento do próprio reclamante, em cujo favor não se pode 

chancelar ilícito enriquecimento. No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido dos 

reclamantes, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos 

consta, com amparo nos artigos 5º e 6º da Lei n. 9.099/95, firmo 

convicção para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com resolução do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, 

para o fim de TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR: I – DECLARAR a 

inexistência do protesto discutido nos autos, e por consequência 

determino a rescisão do contrato discutido nessa lide, a partir da prolação 

desta sentença, no prazo de 10 (dez) dias; II - CONDENAR os promovidos, 

de forma solidária, ao pagamento a parte autora, a título de danos morais, 

a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, 

§ 1º do CTN, contados da citação (artigo 405 do CC). Deixo de condenar 

as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao MM.º Juiz Supervisor para a 

apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – 

Juíza Leiga Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO 

PARCIALMENTE o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga 

credenciada a este juízo, realizando as seguintes modificações na minuta 

decisória, as quais integram-se ao decisum para os fins legais: (i) A par 

da indiscutível existência de falha na relação jurídica consumerista mantida 

entre a autora (B.A. do Nascimento – ME) e a fornecedora de peças (C. 

Santana Peças – ME – nome de fantasia W.M Comércio de Peças), uma 

vez que não houve comprovação do pedido da mercadoria, 

caracterizando a recusa da empresa na aceitação da remessa como ato 

legal e legítimo, o argumento usado na decisão – de que o apresentante da 

duplicata (Itaú Unibanco S/A.) não poderia levar o título a protesto porque 
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não possuía relação jurídica direta com o protestado é incorreto, já que é 

da natureza da relação cambiária a circulação dos títulos, 

desprendendo-se de sua relação-base, razão porque, independentemente 

de possuir contrato ou qualquer relação jurídica com o protestado, poderia 

a instituição financeira apresentar a protesto o título recebido por 

circulação cambial; (ii) A razão da ilicitude, em verdade, é de outra 

natureza: é que firmando contrato de prestação de serviços (carteira de 

cobrança) do sacador/cedente do título, evidentemente que a instituição 

financeira assume a condição de endossatário da cártula e, nesse 

diapasão, na esteira do que já fixou o STJ, com efeito de repercussão 

geral (REsp n. 1.063.474 e 1.213.256), “"o endossatário que recebe, por 

endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, inexistente a 

causa para conferir lastro à emissão de duplicata, responde pelos danos 

causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso 

contra os endossantes e avalistas”, e por isso mesmo é que não figura 

como parte ilegítima na relação em comento; (iii) No demais, improvada a 

existência da aceitação da proposta, não houve formação do contrato e, 

por conseguinte, a emissão das duplicatas mercantis não possuía lastro e 

todo o demais acompanha esse vício, razão porque, o protesto é mesmo 

indevido e sujeita os responsáveis ao dever de indenizar. Com essas 

corrigendas, homologo o projeto de sentença, e extingo o feito com 

julgamento de mérito, determinando seu arquivamento se, após o trânsito 

em julgado, não houver pedido de cumprimento de sentença; havendo, 

converta-se a natureza da ação e dê-se início à fase expropriatória. 

Publicado no próprio PJE. Aripuanã/MT, data da assinatura digital. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-47.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000150-47.2019.8.11.0088. REQUERENTE: EDSON MULLER REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se que a 

parte autora não compareceu a audiência de conciliação, conforme consta 

no termo juntado no id. 20616517. Com efeito, no sistema dos Juizados 

Especiais, o comparecimento pessoal da parte é obrigatório, conforme se 

infere do art. 9º da Lei n. 9.099/95. Assim, não poderão as partes se fazer 

representar por procuradores constituídos, sob pena de o processo ser 

extinto. Dispõe o art. 51, da Lei 9.099/95: “Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; II – (...)”. O Enunciado nº 20 do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais, que assim dispõe: ENUNCIADO 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Ademais, entendo 

que não restou comprovada a incidência de qualquer das hipóteses 

descritas no art. 80, do CPC. Pelo exposto, com fundamento no dispositivo 

legal transcrito, DECIDO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais. Submeto os 

autos ao MM.º Juiz Supervisor para a apreciação nos termos do art. 40 da 

lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Aripuanã-MT, 15 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (REQUERIDO)

METALURGICA GIRASSOL EIRELI (REQUERIDO)

INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CALDEIRA BRANT TOMAZ OAB - MG154538 (ADVOGADO(A))

THAIS DE SOUZA FRANCA OAB - SP311978 (ADVOGADO(A))

FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA OAB - SP132649-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000118-76.2018.8.11.0088. REQUERENTE: J. BRAZ DE OLIVEIRA 

COMERCIO - EPP REQUERIDO: METALURGICA GIRASSOL EIRELI, INVISTA 

CREDITO E INVESTIMENTO S.A., CREDIT BRASIL FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Por 

conseguinte, DECRETO A REVELIA da parte Requerida METALÚRGICA 

GIRASSOL EIRELI, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que 

devidamente citada não compareceu à audiência de conciliação. Contudo, 

isto não acarreta na presunção absoluta da veracidade dos fatos arguido 

em sede de petição inicial, motivo pelo qual passo a análise da 

contestação apresentada nos autos. Demais disso, não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde 

de realização de audiência de instrução e julgamento, posto que a lide 

versa sobre fatos que são apurados e provados essencialmente por 

prova documental, inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que 

o mesmo se limita a provar falha em prestação de serviço. Nesse 

entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS proposta por 

J. BRAZ DE OLIVEIRA COMÉRCIO – EPP em desfavor de METALÚRGICA 

GIRASSOL EIRELI, INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO S/A e CREDIT 

BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS 

MULTISSETORIAL. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 
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Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte reclamante pretende “a declaração de inexigibilidade das 

duplicatas mercantis nº 107517-1, 107517-2, 107517-3, 107517-4 e 

107517-5, sacadas pela Corré Metalúrgica Girassol, e posteriormente 

endossadas ao Corréu Credit FIDC, sob o argumento de que as 

mercadorias referentes às duplicatas foram avariadas durante o 

transporte, o que culminou na recusa do recebimento e no consequente 

cancelamento do negócio. Alega que as duplicatas foram cedidas em 

duplicidade a aos corréus Credit FIDC e Invista Crédito e Investimento S.A. 

e levadas a protesto. Pleiteia a declaração de inexigibilidade dos títulos, o 

cancelamento dos protestos, além da condenação dos réus ao pagamento 

de indenização por danos morais em valor não inferior a 35 (trinta e cinco) 

salários mínimos. (Sic). A primeira ré METALÚRGICA GIRASSOL EIRELI não 

apresentou defesa nos autos, porquanto restou totalmente revel nos 

autos. Por sua vez a ré CREDIT BRASIL alegou tão somente que adquiriu 

de boa-fé as referidas duplicatas/créditos da co-ré INVISTA CRÉDITO E 

INVESTIMENTO S/A, pugnando pela ausência no dever de indenizar de 

sua parte. Por conseguinte, a segunda reclamada INVISTA CRÉDITO E 

INVESTIMENTO S/A arguiu que os créditos foram adquiridos pela primeira 

reclamada METALÚRGICA GIRASSOL EIRELLI, de conformidade pugnando 

pela ausência no dever de indenizar. POIS BEM. SEM RAZÃO AMBAS AS 

EMPRESAS PROMOVIDAS, eis que não apresentaram provas tal como 

contrato de voz ou escrito com a empresa autora, ou mesmo impugnação 

específica ante os fatos narrados junto a exordial, posto que não houve 

apresentação/exibição de notas fiscais, duplicatas, comprovante de 

entrega de recebimento da mercadoria entregue ao autor ou outros 

documentos assinados pela empresa autora ou seu respectivo 

proprietário individual, corroborado ao fato narrado junto a exordial pela 

parte autora onde assevera veementemente que RECUSOU O 

RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS NO MOMENTO DA ENTREGA. In casu, 

denoto que as reclamadas são responsáveis pela falha na prestação de 

serviços, mormente porque a elas competiam o dever de cautela. De outro 

lado, ambas as partes rés não trouxeram elementos de prova, que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a legitimidade de seu ato arbitrário, contrário aos 

ideais principiológicos do direito do consumidor, ônus que cabia a parte 

reclamada demonstrar em razão da inversão do ônus da prova aplicável 

ao presente caso por se tratar de relação de consumo (artigo 6º, VIII, do 

CDC c/c artigo 373, II, do NCPC/2015). COM RAZÃO A PARTE AUTORA. 

Ou seja, restou comprovado que a mesma agiu com resistência e 

negligência na prestação de serviços a que fica obrigada perante o 

consumidor, culminando em flagrante desrespeito ao Código de Defesa do 

Consumidor (artigo 14 do CDC), pelo que reconheço a declaração da 

inexistência das duplicatas mercantis nº 107517-1, 107517-2, 107517-3, 

107517-4 e 107517-5. Quanto ao dano moral, o mesmo surge no momento 

em que a parte reclamante sofreu abalos em seu psicológico em situação 

que foge a esfera do mero dissabor, porquanto a situação configura dano 

in re ipsa. Assim, a inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Neste norte, se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Nesta toada, no que concerne a fixação do 

valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

Sobre a matéria o STJ decidiu o seguinte: STJ. Agravo regimental no 

agravo em recurso especial. Protesto indevido. Pessoa jurídica. Dano in re 

ipsa. Precedentes. Quantum indenizatório. Razoabilidade. Agravo não 

provido. «1. A caracterização do dano moral decorrente do protesto 

indevido de título independe de prova, observando-se que, ao assim 

decidir, o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, que diz: 

«nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica» (REsp 

1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2. Na 

fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração 

as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, considerando a 

gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter 

punitivo-compensatório da indenização e os parâmetros adotados em 

casos semelhantes, não se mostra desarrazoada ou desproporcional a 

fixação do quantum indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 3. 

Agravo regimental não provido.» ( STJ - (4ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. 

Esp. 633251 - SP - Rel.: Min. Raul Araújo - J. em 05/05/2015 - DJ 

26/05/2015 - Doc. LEGJUR 154.9890.4002.7200) STJ. Agravo regimental 

no agravo em recurso especial. Protesto indevido. Pessoa jurídica. Dano in 

re ipsa. Precedentes. Quantum indenizatório. Razoabilidade. Agravo não 

provido. «1. A caracterização do dano moral decorrente do protesto 

indevido de título independe de prova, observando-se que, ao assim 

decidir, o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, que diz: 

«nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica» (REsp 

1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2. A 

intervenção do STJ destina-se a firmar interpretação geral do direito 

federal para todo o país, e não para a revisão de questões de interesse 

individual, como se dá nas lides que aqui aportam para debater o valor 

fixado para o dano moral, ressalvando-se hipóteses em que o montante 

fixado pelo Tribunal de origem se mostrar teratológico, por irrisório ou 

abusivo, o que não se verifica no presente caso, porquanto fixado em R$ 

9.000,00. 3. Agravo regimental improvido.» ( STJ - (4ª T.) - AgRg no Ag. 

em Rec. Esp. 550357 - RS - Rel.: Min. Raul Araújo - J. em 16/04/2015 - DJ 

14/05/2015 - Doc. LEGJUR 154.9530.6003.4800) STJ. Agravo regimental 

no agravo em recurso especial. Protesto indevido. Dano in re ipsa. 

Precedentes. Quantum indenizatório. Razoabilidade. Agravo não provido. 

«1. A pacífica jurisprudência do STJ é no sentido de que a inscrição 

indevida em cadastro negativo de crédito, bem como o protesto indevido, 

caracterizam, por si sós, dano in re ipsa, o que implica responsabilização 

por danos morais. 2. A intervenção do STJ destina-se a firmar 

interpretação geral do direito federal para todo o país, e não para a 

revisão de questões de interesse individual, como se dá nas lides que aqui 

aportam para debater o valor fixado para o dano moral, ressalvando-se 

hipóteses em que o montante fixado pelo Tribunal de origem se mostrar 

teratológico, por irrisório ou abusivo, o que não se verifica no presente 

caso, porquanto fixado em R$ 10.900,00. 3. Agravo regimental não 

provido.» ( STJ - (4ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 575650 - BA - Rel.: 

Min. Raul Araújo - J. em 28/04/2015 - DJ 18/05/2015 - Doc. LEGJUR 

154.7661.0004.4100) Entendo que a obrigação de indenizar deve ser 

reconhecida, embora não nos moldes postulados inicialmente, diante do 

comportamento do próprio reclamante, em cujo favor não se pode 

chancelar ilícito enriquecimento. No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido dos 

reclamantes, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos 

consta, com amparo nos artigos 5º e 6º da Lei n. 9.099/95, firmo 

convicção para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com resolução do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, 

para o fim de TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR: I – DECLARAR a 

inexistência do protesto discutido nos autos, oriundo das duplicatas 

mercantis nº 107517-1, 107517-2, 107517-3, 107517-4 e 107517-5; e por 

consequência determino a rescisão do contrato discutido nessa lide, a 

partir da prolação desta sentença, no prazo de 10 (dez) dias; II - 

CONDENAR as promovidas, de forma solidária, ao pagamento a parte 

autora, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (súmula 

362 do STJ) e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação 
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(artigo 405 do CC). Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao MM.º Juiz Supervisor para a apreciação nos termos 

do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Aripuanã-MT, 14 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL - Juiz de 

Direito

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000311-21.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO VICENTE RAYA (AUTOR(A))

ONDINA BILHAO VICENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA ARGENTA DEON (REU)

GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA (REU)

EZEQUIAS VICENTE DA SILVA (REU)

RODRIGO CALETTI DEON (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000541-63.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA AMONDIK RIKBAKTATSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000003-82.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO SANTANA GOMES (REQUERIDO)

 

Eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, em cumprimento ao Mandado de 

Citação de ordem do MM. Juiz de Direito da Vara Única Cível e Criminal da 

Comarca de Brasnorte/MT, requer que a parte autora complemento o 

endereço de citação da executada, além do correto recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça. Nada mais a certificar, assino e dou fé. 

Brasnorte/MT, 26 de junho de 2019. Erik Alberto Miotto Oficial de Justiça 

Mat. 25615

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000099-97.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. D. S. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000232-42.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE GOUVEIA DE SOUZA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que, em cumprimento a determinação contida na decisão de ID. 

19326626, intimo as partes a especificarem as provas que eventualmente 

pretendam produzir em audiência, justificando concretamente a pertinência 

de cada uma, sob pena de indeferimento. Prazo: cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000140-64.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN JOSE TUNES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que ante a decisão de ID. 18471092, intimo as partes a 

especificarem as provas que eventualmente pretendam produzir em 

audiência, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob 

pena de indeferimento. Prazo: cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000081-76.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO SANTOS DA LUZ MANENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CAMPO BELO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO FERREIRA CAMPOS OAB - MG151231 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000947-84.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PIETSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ORTEGA OAB - MT7086/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERIDO)
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-74.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO JUNIOR CAMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000161-74.2018.8.11.0100. REQUERENTE: PABLO JUNIOR CAMIM 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com 

o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. No caso, dúvidas não há 

que a pretensão da parte autora se trata de reprodução que consta em 

ação anteriormente ajuizada – processo n. 1000160-89.2018.8.11.0100, 

em trâmite neste Juizado Especial Cível, mormente porque se trata dos 

mesmos fatos, com as mesmas partes e mesmo pedido. Com efeito, ressai 

dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, 

pedido e causa de pedir, restando configurada de forma patente a figura 

jurídica da litispendência. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 337, §§ 

1º e 2º do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa 

julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, bem como uma 

ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido. Aliás, estabelece o art. 485, V, que ocorre a 

extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz acolher a 

alegação da perempção, litispendência ou da coisa julgada. Ademais, 

dispõe ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485, CPC/2015), 

que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos nº 

IV, V, VI e IX. Assim, uma vez demonstrado de forma evidente a 

ocorrência da litispendência, pois se verifica a identidade de partes, causa 

de pedir e pedido, outro caminho não há a não ser reconhecer de ofício, 

com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, reconheço a figura jurídica da litispendência 

e, por consequência, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos artigos 337, VI e 485, V, § 3º, 

do Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica o autor isento do pagamento de custas judiciais, em razão do 

teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com a anotações e cautelas legais. Às 

considerações da Excelentissima Juíza Togada, para homologação, de 

acordo com o art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, 

Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga 

retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Daiane 

Marilyn Vaz, Juíza de Direito. BRASNORTE, 12 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-15.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000098-15.2019.8.11.0100. REQUERENTE: MANOEL DE OLIVEIRA 

BASTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MANOEL DE OLIVEIRA BASTOS em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A.. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. PRELIMINARES Da Audiência de Instrução e Julgamento 

Não se faz necessária a realização de audiência instrução, uma vez que 

cabe ao magistrado dirigir a instrução do processo e deferir a produção 

probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 

Do Extrato Original da Negativação. Rejeito o pedido da Reclamada de 

juntada pela Autora de extrato de negativação emitido pelos órgãos de 

proteção ao crédito, uma vez que o documento juntado no mov. 01, não 

impede a defesa da ré, que pode inclusive, apresentar nos autos nova 

consulta caso constate que o documento apresentado pelo Autor seja 

falso. Da Impossibilidade de Inversão do Ônus da Prova. A presente 

preliminar não está elencada nas hipóteses previstas nos incisos do art. 

337 do Código de Processo Civil. Ademais, a análise da norma jurídica 

aplicada ao caso concreto deve ser feita no mérito e não em sede de 

preliminar como fora abordado pela parte Reclamada em sua defesa. 

Deste modo, afasto-a. MÉRITO Com efeito, o que se tem de relevante para 

o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida, negando qualquer vínculo jurídico com a parte 

reclamada, no valor de R$110,52 disponibilizado em 03.10.2015. Consta da 

contestação que o crédito que originou a inscrição acoimada de indevida 

foi objeto de contrato de telefonia móvel do nº (65) 9800-4876, que 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno 

da Ré, e teve suspenso os seus serviços por inadimplência da parte 

Reclamante, entretanto, consta nas faturas anexadas com a contestação 

o nº (66) 9.9940-7566, sem justificativa para essa divergência de nºs, os 

que as fragiliza. Aliado ao fato, de que não consta a discriminação dos 

serviços utilizados. No presente caso, como o consumidor nega a 

responsabilidade pelo débito, objeto desta lide, entendo que cabia a parte 

Reclamante comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se 

desincumbiu a teor do dispositivo no art. 373, II do CPC., devendo ser 

observado que provas produzidas de forma unilateral, não se prestam 

para o fim desejado. Logo, não comprovada a origem do débito, certa a 

ilicitude do valor cobrado do reclamante, ensejando a declaração de 

inexigibilidade do valor discutido nos autos e a exclusão dos dados 

negativos. Ademais, diante da inserção dos dados do autor nos referidos 

órgãos de proteção ao crédito sem qualquer justificativa para tal, cabível a 

reparação pelos danos causados, uma vez que tal fato por si só já gera 

um abalo moral. Corroborando: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO 

INEXISTENTES - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE DA 

EMPRESA DE TELEFONIA RECONHECIDA E DANO MORAL CONFIGURADO 

- INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. Comprovada a 

inexistência relação jurídica entre a parte autora e a empresa de telefonia 

ré e, portanto, de débito por parte da primeira, há que se reconhecer a 

ilegalidade da negativação do seu nome nos cadastros de maus 

pagadores, a responsabilidade da segunda pela inscrição indevida e a 

configuração do dano moral suscitado. O dano moral na hipótese é 

presumido e decorre da própria negativação injusta. A indenização a título 

de dano moral deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, com a observância das peculiaridades do caso e 

sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a 

vítima pelos prejuízos suportados, punir o agente pela conduta adotada e 

inibi-lo na reiteração do ilícito. (TJMG - Apelação Cível 

1.0704.13.000712-0/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2018, publicação da súmula em 

07/06/2018). Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito e improcedência do pedido 

contraposto é medida que se impõe. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Ao final, cumpre 

esclarecer quanto à alegação de ausência de notificação prévia, a 

notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, 

nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do 
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credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante entendimento 

sumular n. 359 do STJ. DISPOSITIVO. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na petição 

inicial para: 1 - DECLARAR a inexigibilidade do débito discutido nos autos 

no valor de R$110,52 disponibilizado em 03.10.2015; 2 - CONDENAR o 

Reclamado a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 5.000,00, com incidência de correção monetária, pela variação 

do INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar do 

evento danoso. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito 

ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas providências. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito BRASNORTE, 

16 de setembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-15.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000098-15.2019.8.11.0100. REQUERENTE: MANOEL DE OLIVEIRA 

BASTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MANOEL DE OLIVEIRA BASTOS em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A.. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. PRELIMINARES Da Audiência de Instrução e Julgamento 

Não se faz necessária a realização de audiência instrução, uma vez que 

cabe ao magistrado dirigir a instrução do processo e deferir a produção 

probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 

Do Extrato Original da Negativação. Rejeito o pedido da Reclamada de 

juntada pela Autora de extrato de negativação emitido pelos órgãos de 

proteção ao crédito, uma vez que o documento juntado no mov. 01, não 

impede a defesa da ré, que pode inclusive, apresentar nos autos nova 

consulta caso constate que o documento apresentado pelo Autor seja 

falso. Da Impossibilidade de Inversão do Ônus da Prova. A presente 

preliminar não está elencada nas hipóteses previstas nos incisos do art. 

337 do Código de Processo Civil. Ademais, a análise da norma jurídica 

aplicada ao caso concreto deve ser feita no mérito e não em sede de 

preliminar como fora abordado pela parte Reclamada em sua defesa. 

Deste modo, afasto-a. MÉRITO Com efeito, o que se tem de relevante para 

o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida, negando qualquer vínculo jurídico com a parte 

reclamada, no valor de R$110,52 disponibilizado em 03.10.2015. Consta da 

contestação que o crédito que originou a inscrição acoimada de indevida 

foi objeto de contrato de telefonia móvel do nº (65) 9800-4876, que 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno 

da Ré, e teve suspenso os seus serviços por inadimplência da parte 

Reclamante, entretanto, consta nas faturas anexadas com a contestação 

o nº (66) 9.9940-7566, sem justificativa para essa divergência de nºs, os 

que as fragiliza. Aliado ao fato, de que não consta a discriminação dos 

serviços utilizados. No presente caso, como o consumidor nega a 

responsabilidade pelo débito, objeto desta lide, entendo que cabia a parte 

Reclamante comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se 

desincumbiu a teor do dispositivo no art. 373, II do CPC., devendo ser 

observado que provas produzidas de forma unilateral, não se prestam 

para o fim desejado. Logo, não comprovada a origem do débito, certa a 

ilicitude do valor cobrado do reclamante, ensejando a declaração de 

inexigibilidade do valor discutido nos autos e a exclusão dos dados 

negativos. Ademais, diante da inserção dos dados do autor nos referidos 

órgãos de proteção ao crédito sem qualquer justificativa para tal, cabível a 

reparação pelos danos causados, uma vez que tal fato por si só já gera 

um abalo moral. Corroborando: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO 

INEXISTENTES - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE DA 

EMPRESA DE TELEFONIA RECONHECIDA E DANO MORAL CONFIGURADO 

- INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. Comprovada a 

inexistência relação jurídica entre a parte autora e a empresa de telefonia 

ré e, portanto, de débito por parte da primeira, há que se reconhecer a 

ilegalidade da negativação do seu nome nos cadastros de maus 

pagadores, a responsabilidade da segunda pela inscrição indevida e a 

configuração do dano moral suscitado. O dano moral na hipótese é 

presumido e decorre da própria negativação injusta. A indenização a título 

de dano moral deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, com a observância das peculiaridades do caso e 

sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a 

vítima pelos prejuízos suportados, punir o agente pela conduta adotada e 

inibi-lo na reiteração do ilícito. (TJMG - Apelação Cível 

1.0704.13.000712-0/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2018, publicação da súmula em 

07/06/2018). Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito e improcedência do pedido 

contraposto é medida que se impõe. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Ao final, cumpre 

esclarecer quanto à alegação de ausência de notificação prévia, a 

notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, 

nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do 

credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante entendimento 

sumular n. 359 do STJ. DISPOSITIVO. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na petição 

inicial para: 1 - DECLARAR a inexigibilidade do débito discutido nos autos 

no valor de R$110,52 disponibilizado em 03.10.2015; 2 - CONDENAR o 

Reclamado a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 5.000,00, com incidência de correção monetária, pela variação 

do INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar do 

evento danoso. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito 

ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas providências. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito BRASNORTE, 

16 de setembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-22.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000158-22.2018.8.11.0100. REQUERENTE: JULIANO DOS SANTOS 

FERNANDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
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DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JULIANO 

DOS SANTOS FERNANDES, em desfavor do BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A.. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e 

§4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Julgamento Antecipado No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. A parte Reclamante, inicialmente, 

não nega relação jurídica com a Reclamada, afirma apenas: “sempre 

cumpriu com todas as suas obrigações, desconhecendo a origem do 

débito no valor de R$ 966,97 disponibilizado em 13.03.2017”. Aduz que 

não foi notificado previamente acerca do débito em questão, requerendo 

indenização pelos danos sofridos. No entanto, a parte ré, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar 

que atinge a esfera jurídica da parte autora. A reclamada comprovou a 

legitimidade da cobrança referente ao débito objeto da lide, trazendo aos 

autos faturas com a utilização do serviços e histórico de pagamentos em 

débito em conta corrente. Ora, se houve pagamento, é porque houve 

contrato. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Com 

relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez 

que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. 

Por fim, quanto à alegação de ausência de comunicação prévia, a 

notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, 

nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do 

credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante entendimento 

sumular n. 359 do STJ. DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução 

do mérito. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com 

as devidas providências. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito BRASNORTE, 

16 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-22.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000158-22.2018.8.11.0100. REQUERENTE: JULIANO DOS SANTOS 

FERNANDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JULIANO 

DOS SANTOS FERNANDES, em desfavor do BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A.. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e 

§4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Julgamento Antecipado No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. A parte Reclamante, inicialmente, 

não nega relação jurídica com a Reclamada, afirma apenas: “sempre 

cumpriu com todas as suas obrigações, desconhecendo a origem do 

débito no valor de R$ 966,97 disponibilizado em 13.03.2017”. Aduz que 

não foi notificado previamente acerca do débito em questão, requerendo 

indenização pelos danos sofridos. No entanto, a parte ré, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar 

que atinge a esfera jurídica da parte autora. A reclamada comprovou a 

legitimidade da cobrança referente ao débito objeto da lide, trazendo aos 

autos faturas com a utilização do serviços e histórico de pagamentos em 

débito em conta corrente. Ora, se houve pagamento, é porque houve 

contrato. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Com 

relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez 

que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. 

Por fim, quanto à alegação de ausência de comunicação prévia, a 

notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, 

nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do 

credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante entendimento 

sumular n. 359 do STJ. DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução 

do mérito. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com 

as devidas providências. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito BRASNORTE, 

16 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-07.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000159-07.2018.8.11.0100. REQUERENTE: JULIANO DOS SANTOS 

FERNANDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JULIANO DOS SANTOS 

FERNANDES, em desfavor do BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Julgamento Antecipado No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. A parte Reclamante, inicialmente, 

não nega relação jurídica com a Reclamada, afirma apenas: “sempre 

cumpriu com todas as suas obrigações, desconhecendo a origem do 

débito no valor de R$ 966,97 disponibilizado em 13.03.2017”. Aduz que 

não foi notificado previamente acerca do débito em questão, requerendo 

indenização pelos danos sofridos. No entanto, a parte ré, em contestação 
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logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar 

que atinge a esfera jurídica da parte autora. A reclamada comprovou a 

legitimidade da cobrança referente ao débito objeto da lide, trazendo aos 

autos faturas com a utilização do serviços e histórico de pagamentos em 

débito em conta corrente. Ora, se houve pagamento, é porque houve 

contrato. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Com 

relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez 

que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. 

Por fim, quanto à alegação de ausência de comunicação prévia, a 

notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, 

nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do 

credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante entendimento 

sumular n. 359 do STJ. DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução 

do mérito. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com 

as devidas providências. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito BRASNORTE, 

16 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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JULIANO DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000159-07.2018.8.11.0100. REQUERENTE: JULIANO DOS SANTOS 

FERNANDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JULIANO DOS SANTOS 

FERNANDES, em desfavor do BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Julgamento Antecipado No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. A parte Reclamante, inicialmente, 

não nega relação jurídica com a Reclamada, afirma apenas: “sempre 

cumpriu com todas as suas obrigações, desconhecendo a origem do 

débito no valor de R$ 966,97 disponibilizado em 13.03.2017”. Aduz que 

não foi notificado previamente acerca do débito em questão, requerendo 

indenização pelos danos sofridos. No entanto, a parte ré, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar 

que atinge a esfera jurídica da parte autora. A reclamada comprovou a 

legitimidade da cobrança referente ao débito objeto da lide, trazendo aos 

autos faturas com a utilização do serviços e histórico de pagamentos em 

débito em conta corrente. Ora, se houve pagamento, é porque houve 

contrato. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Com 

relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez 

que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. 

Por fim, quanto à alegação de ausência de comunicação prévia, a 

notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, 

nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do 

credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante entendimento 

sumular n. 359 do STJ. DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução 

do mérito. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com 

as devidas providências. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito BRASNORTE, 

16 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-30.2018.8.11.0100
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 

Processo nº 1000151-30.2018.8.11.0100 REQUERENTE: JUCELIO SOUZA 

SOARES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Tendo em vista a ausência da parte reclamante na audiência 

de conciliação, EXTINGO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ex vi 

do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos. 

P.R.I.C. BRASNORTE, 16 de setembro de 2019. DAIANE MARILYN VAZ 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000179-95.2018.8.11.0100. REQUERENTE: CLAUDEMIR KERN 

REQUERIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Passo a análise do MÉRITO. Os 

pedidos do autor são improcedentes. Cuida-se de ação de obrigação de 

fazer com pedido de indenização por danos moral proposta por 

CLAUDEMIR KERN em face de SOROCRED, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A diante de suposta manutenção indevida de protesto. A 

parte reclamante propôs a presente ação, requerendo indenização por 

danos morais, em razão da manutenção indevida do protesto efetivado 

pela reclamada. O autor afirma que possuía dívida referente a empréstimo 

com a Reclamada, que posteriormente pagou a dívida. Contudo ao tentar 

realizar compras no comercio local foi surpreendido com a negativação em 

seu nome, certo de que havia pago a dívida, requereu a carta de quitação, 

o qual lhe foi entregue, alega que mesmo a par da quitação da dívida a 

Reclamada não promoveu as devidas baixa junto ao cartório. Aduz que 

caberia a Reclamada realizar a retirada do protesto. No mérito, a 

reclamada afirma que o protesto é devido, bem como informa que a 

responsabilidade pela retirada é do Reclamante, afirma que enviara a carta 
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de anuência para proceder com a retirada. Pois bem. Incontroverso nos 

autos que o protesto lançado em nome da parte Reclamante foi devido, 

posto que decorreu do inadimplemento de dívida legitima. A 

responsabilidade pela baixa definitiva de um protesto é do DEVEDOR, haja 

vista, a efetivação da baixa de um protesto envolva determinados custos 

e obrigações. Sabe-se que os tabelionatos de protestos de títulos exigem 

taxas e emolumentos que necessariamente deverão ser quitados para que 

se proceda o cancelamento do registro de protesto, e o responsável pelo 

cancelamento deve também se responsabilizar pela quitação destes 

valores. O Artigo 26 da Lei 9.492/97 dispõe que cabe a qualquer 

interessado o cancelamento do protesto in verbis; Art. 26. O cancelamento 

do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de 

Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do 

documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1º Na 

impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de 

dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com 

identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de 

protesto como credor, originário ou por endosso translativo. O STJ tem 

firmado entendimento de que a responsabilidade pela retirada do protesto 

nestes casos é do devedor: “[…] a questão controvertida consiste em 

saber se, regularmente efetuado o protesto extrajudicial, após o 

pagamento do débito concernente ao documento de dívida a que alude o 

art. 1º da Lei n. 9.492/1997, a teor do art. 26 do mesmo diploma legal, 

ordinariamente incumbe ao devedor ou ao credor providenciar o 

cancelamento. […] Os precedentes sobre esse tema têm a seguinte 

ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO MANTIDA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. INOVAÇÃO. 

INADMISSIBILIDADE. PROTESTO REGULAR. BAIXA. RESPONSABILIDADE 

DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ÓBICE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Não se admite a adição de teses não expostas no recurso 

especial em sede agravo regimental, por importar em inadmissível 

inovação recursal. Precedentes. 2. A responsabilidade pela baixa do 

protesto, quando regular, é do devedor, não havendo que se falar em 

obrigação não cumprida pela instituição financeira. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1383686/MT, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

17/10/2013, DJe 28/10/2013). AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO REGULAR. 

OBRIGAÇÃO DE BAIXA. DEVEDOR. 1.- A jurisprudência desta Corte se 

firmou no sentido de que, se o protesto ocorreu no exercício regular de 

direito, o credor não está obrigado a providenciar a baixa do protesto. 2.- 

Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 493.196/RS, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 

09/06/2014). Ambos os precedentes estão embasados em outros julgados 

do STJ, seguindo-se, em síntese, a tese de que, se o protesto foi 

regularmente efetuado, a responsabilidade/interesse, no tocante ao seu 

cancelamento, é do devedor. No regime próprio da Lei n. 9.492/1997 

(regula os serviços concernente ao protesto de títulos), legitimamente 

protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo 

inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a 

quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. A carta de 

anuência deve ser levada ao cartório para baixa, o autor não comprovou a 

negativa do reclamado em fornecer a carta de anuência, nesse sentido, 

verbis; INDENIZATÓRIA. PROTESTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA 

AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Em se tratando de 

inscrição decorrente de protesto de título, não se exige a notificação por 

parte do arquivista, tendo em vista que o assentamento cartorário é 

informação de domínio público e a autora tinha ciência deste protesto 

(fl.04). Incumbia a autora o dever de realizar a baixa do protesto no 

tabelionato após o adimplemento do débito, tendo em mãos a carta de 

anuência (fl. 15), para que houvesse a comunicação aos órgãos de 

proteção ao crédito e exclusão do seu nome. Sendo lícito o protesto, a 

manutenção no rol de inadimplentes decorrente de omissão da própria 

devedora, que deu causa ao problema. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - 

Recurso Cível Nº 71004362208, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 08/05/2014). 

Destaquei. No caso em apreço, a parte reclamante não logrou êxito em 

comprovar a falha na prestação do serviço por parte da reclamada, ônus 

que lhe incumbia. Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. Em demandas em que se busca indenização por danos morais, 

não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com as provas necessárias a amparar o direito invocado. Necessário 

referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a 

casos de efetiva lesão aos direitos da personalidade, sob pena de 

banalização do nobre instituto. Ocorre que, in casu, não há prova nos 

autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a 

compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão 

para o deferimento da pretensão indenizatória, haja vista que o devedor 

não comprovou a tentativa de conseguir a carta de anuência e a baixa no 

Tabelionato, ou qualquer negativa da instituição. DISPOSITIVO Posto isso, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto 

o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000179-95.2018.8.11.0100. REQUERENTE: CLAUDEMIR KERN 

REQUERIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Passo a análise do MÉRITO. Os 

pedidos do autor são improcedentes. Cuida-se de ação de obrigação de 

fazer com pedido de indenização por danos moral proposta por 

CLAUDEMIR KERN em face de SOROCRED, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A diante de suposta manutenção indevida de protesto. A 

parte reclamante propôs a presente ação, requerendo indenização por 

danos morais, em razão da manutenção indevida do protesto efetivado 

pela reclamada. O autor afirma que possuía dívida referente a empréstimo 

com a Reclamada, que posteriormente pagou a dívida. Contudo ao tentar 

realizar compras no comercio local foi surpreendido com a negativação em 

seu nome, certo de que havia pago a dívida, requereu a carta de quitação, 

o qual lhe foi entregue, alega que mesmo a par da quitação da dívida a 

Reclamada não promoveu as devidas baixa junto ao cartório. Aduz que 

caberia a Reclamada realizar a retirada do protesto. No mérito, a 

reclamada afirma que o protesto é devido, bem como informa que a 

responsabilidade pela retirada é do Reclamante, afirma que enviara a carta 

de anuência para proceder com a retirada. Pois bem. Incontroverso nos 

autos que o protesto lançado em nome da parte Reclamante foi devido, 

posto que decorreu do inadimplemento de dívida legitima. A 

responsabilidade pela baixa definitiva de um protesto é do DEVEDOR, haja 

vista, a efetivação da baixa de um protesto envolva determinados custos 

e obrigações. Sabe-se que os tabelionatos de protestos de títulos exigem 

taxas e emolumentos que necessariamente deverão ser quitados para que 

se proceda o cancelamento do registro de protesto, e o responsável pelo 

cancelamento deve também se responsabilizar pela quitação destes 

valores. O Artigo 26 da Lei 9.492/97 dispõe que cabe a qualquer 

interessado o cancelamento do protesto in verbis; Art. 26. O cancelamento 

do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de 

Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do 

documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1º Na 

impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de 

dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com 
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identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de 

protesto como credor, originário ou por endosso translativo. O STJ tem 

firmado entendimento de que a responsabilidade pela retirada do protesto 

nestes casos é do devedor: “[…] a questão controvertida consiste em 

saber se, regularmente efetuado o protesto extrajudicial, após o 

pagamento do débito concernente ao documento de dívida a que alude o 

art. 1º da Lei n. 9.492/1997, a teor do art. 26 do mesmo diploma legal, 

ordinariamente incumbe ao devedor ou ao credor providenciar o 

cancelamento. […] Os precedentes sobre esse tema têm a seguinte 

ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO MANTIDA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. INOVAÇÃO. 

INADMISSIBILIDADE. PROTESTO REGULAR. BAIXA. RESPONSABILIDADE 

DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ÓBICE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Não se admite a adição de teses não expostas no recurso 

especial em sede agravo regimental, por importar em inadmissível 

inovação recursal. Precedentes. 2. A responsabilidade pela baixa do 

protesto, quando regular, é do devedor, não havendo que se falar em 

obrigação não cumprida pela instituição financeira. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1383686/MT, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

17/10/2013, DJe 28/10/2013). AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO REGULAR. 

OBRIGAÇÃO DE BAIXA. DEVEDOR. 1.- A jurisprudência desta Corte se 

firmou no sentido de que, se o protesto ocorreu no exercício regular de 

direito, o credor não está obrigado a providenciar a baixa do protesto. 2.- 

Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 493.196/RS, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 

09/06/2014). Ambos os precedentes estão embasados em outros julgados 

do STJ, seguindo-se, em síntese, a tese de que, se o protesto foi 

regularmente efetuado, a responsabilidade/interesse, no tocante ao seu 

cancelamento, é do devedor. No regime próprio da Lei n. 9.492/1997 

(regula os serviços concernente ao protesto de títulos), legitimamente 

protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo 

inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a 

quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. A carta de 

anuência deve ser levada ao cartório para baixa, o autor não comprovou a 

negativa do reclamado em fornecer a carta de anuência, nesse sentido, 

verbis; INDENIZATÓRIA. PROTESTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA 

AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Em se tratando de 

inscrição decorrente de protesto de título, não se exige a notificação por 

parte do arquivista, tendo em vista que o assentamento cartorário é 

informação de domínio público e a autora tinha ciência deste protesto 

(fl.04). Incumbia a autora o dever de realizar a baixa do protesto no 

tabelionato após o adimplemento do débito, tendo em mãos a carta de 

anuência (fl. 15), para que houvesse a comunicação aos órgãos de 

proteção ao crédito e exclusão do seu nome. Sendo lícito o protesto, a 

manutenção no rol de inadimplentes decorrente de omissão da própria 

devedora, que deu causa ao problema. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - 

Recurso Cível Nº 71004362208, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 08/05/2014). 

Destaquei. No caso em apreço, a parte reclamante não logrou êxito em 

comprovar a falha na prestação do serviço por parte da reclamada, ônus 

que lhe incumbia. Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. Em demandas em que se busca indenização por danos morais, 

não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com as provas necessárias a amparar o direito invocado. Necessário 

referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a 

casos de efetiva lesão aos direitos da personalidade, sob pena de 

banalização do nobre instituto. Ocorre que, in casu, não há prova nos 

autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a 

compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão 

para o deferimento da pretensão indenizatória, haja vista que o devedor 

não comprovou a tentativa de conseguir a carta de anuência e a baixa no 

Tabelionato, ou qualquer negativa da instituição. DISPOSITIVO Posto isso, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto 

o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010293-42.2016.8.11.0100. REQUERENTE: INACIO MANOEL NUNES 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo a análise do MÉRITO. Os pedidos do autor são 

improcedentes. Cuida-se de Ação declaratória de inexigibilidade de débito 

com pedido de indenização por danos moral proposta INACIO MANOEL 

NUNES em face de BANCO ITAUCARD S.A diante de suposta manutenção 

indevida de protesto. A parte reclamante propôs a presente ação, 

requerendo indenização por danos morais, em razão da manutenção 

indevida do protesto efetivado pela reclamada. O autor afirma que estava 

inadimplente com a Reclamada, e que por problemas pessoais não quitou 

em dias as obrigações, afirma que a Reclamada enviou o seu nome para 

protesto, e que a manutenção é indevida, pois quitou todos os débitos que 

estavam em aberto. No mérito, a reclamada afirma que o protesto é devido, 

posto que, o contrato fora protestado em 12/04/2016, e as parcelas foram 

quitadas em 27/05/2016, ou seja, o protesto ocorreu no período de 

inadimplência, bem como informa que a responsabilidade pela retirada é do 

requerente. A reclamada informa que ficou estipulado no acordo realizado 

para a quitação da dívida, que após a quitação, o requerente deveria 

solicitar carta de anuência para proceder com a retirada do protesto. Pois 

bem. Incontroverso nos autos que o protesto lançado em nome da parte 

autora foi devido, posto que decorreu do inadimplemento de dívida de 

financiamento. A responsabilidade pela baixa definitiva de um protesto é 

do DEVEDOR, haja vista, a efetivação da baixa de um protesto envolva 

determinados custos e obrigações. Sabe-se que os tabelionatos de 

protestos de títulos exigem taxas e emolumentos que necessariamente 

deverão ser quitados para que se proceda o cancelamento do registro de 

protesto, e o responsável pelo cancelamento deve também se 

responsabilizar pela quitação destes valores. O Artigo 26 da Lei 9.492/97 

dispõe que cabe a qualquer interessado o cancelamento do protesto: Art. 

26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no 

Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante 

apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1º 

Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de 

dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com 

identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de 

protesto como credor, originário ou por endosso translativo. O STJ tem 

firmado entendimento de que a responsabilidade pela retirada do protesto 

nestes casos é do devedor: “[…] a questão controvertida consiste em 

saber se, regularmente efetuado o protesto extrajudicial, após o 

pagamento do débito concernente ao documento de dívida a que alude o 

art. 1º da Lei n. 9.492/1997, a teor do art. 26 do mesmo diploma legal, 

ordinariamente incumbe ao devedor ou ao credor providenciar o 

cancelamento. […] Os precedentes sobre esse tema têm a seguinte 

ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO MANTIDA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. INOVAÇÃO. 

INADMISSIBILIDADE. PROTESTO REGULAR. BAIXA. RESPONSABILIDADE 

DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ÓBICE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Não se admite a adição de teses não expostas no recurso 
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especial em sede agravo regimental, por importar em inadmissível 

inovação recursal. Precedentes. 2. A responsabilidade pela baixa do 

protesto, quando regular, é do devedor, não havendo que se falar em 

obrigação não cumprida pela instituição financeira. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1383686/MT, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

17/10/2013, DJe 28/10/2013). AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO REGULAR. 

OBRIGAÇÃO DE BAIXA. DEVEDOR. 1.- A jurisprudência desta Corte se 

firmou no sentido de que, se o protesto ocorreu no exercício regular de 

direito, o credor não está obrigado a providenciar a baixa do protesto. 2.- 

Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 493.196/RS, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 

09/06/2014). Ambos os precedentes estão embasados em outros julgados 

do STJ, seguindo-se, em síntese, a tese de que, se o protesto foi 

regularmente efetuado, a responsabilidade/interesse, no tocante ao seu 

cancelamento, é do devedor. No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, 

legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, 

salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, 

após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. A 

carta de anuência deve ser solicitada ao Reclamado e levada ao cartório 

para baixa, o autor não comprovou a solicitação, ou negativa do 

reclamado em fornecer a carta de anuência, nesse sentido, verbis: 

INDENIZATÓRIA. PROTESTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA AFASTADA. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Em se tratando de inscrição 

decorrente de protesto de título, não se exige a notificação por parte do 

arquivista, tendo em vista que o assentamento cartorário é informação de 

domínio público e a autora tinha ciência deste protesto (fl.04). Incumbia a 

autora o dever de realizar a baixa do protesto no tabelionato após o 

adimplemento do débito, tendo em mãos a carta de anuência (fl. 15), para 

que houvesse a comunicação aos órgãos de proteção ao crédito e 

exclusão do seu nome. Sendo lícito o protesto, a manutenção no rol de 

inadimplentes decorrente de omissão da própria devedora, que deu causa 

ao problema. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 

71004362208, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 08/05/2014). Destaquei. No caso em 

apreço, a parte reclamante não logrou êxito em comprovar a falha na 

prestação do serviço por parte da reclamada, ônus que lhe incumbia. 

Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude 

e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão 

dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente 

entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer 

deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas 

em que se busca indenização por danos morais, não se admite a 

presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado. Necessário referir que o campo 

de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão 

aos direitos da personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto. 

Ocorre que, in casu, não há prova nos autos do constrangimento ou 

transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de 

danos morais, não havendo razão para o deferimento da pretensão 

indenizatória, haja vista que o devedor não comprovou a tentativa de 

conseguir a carta de anuência e a baixa no Tabelionato, ou qualquer 

negativa da instituição. DISPOSITIVO Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Revoga-se a decisão 

antecipatória deferida. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010293-42.2016.8.11.0100. REQUERENTE: INACIO MANOEL NUNES 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo a análise do MÉRITO. Os pedidos do autor são 

improcedentes. Cuida-se de Ação declaratória de inexigibilidade de débito 

com pedido de indenização por danos moral proposta INACIO MANOEL 

NUNES em face de BANCO ITAUCARD S.A diante de suposta manutenção 

indevida de protesto. A parte reclamante propôs a presente ação, 

requerendo indenização por danos morais, em razão da manutenção 

indevida do protesto efetivado pela reclamada. O autor afirma que estava 

inadimplente com a Reclamada, e que por problemas pessoais não quitou 

em dias as obrigações, afirma que a Reclamada enviou o seu nome para 

protesto, e que a manutenção é indevida, pois quitou todos os débitos que 

estavam em aberto. No mérito, a reclamada afirma que o protesto é devido, 

posto que, o contrato fora protestado em 12/04/2016, e as parcelas foram 

quitadas em 27/05/2016, ou seja, o protesto ocorreu no período de 

inadimplência, bem como informa que a responsabilidade pela retirada é do 

requerente. A reclamada informa que ficou estipulado no acordo realizado 

para a quitação da dívida, que após a quitação, o requerente deveria 

solicitar carta de anuência para proceder com a retirada do protesto. Pois 

bem. Incontroverso nos autos que o protesto lançado em nome da parte 

autora foi devido, posto que decorreu do inadimplemento de dívida de 

financiamento. A responsabilidade pela baixa definitiva de um protesto é 

do DEVEDOR, haja vista, a efetivação da baixa de um protesto envolva 

determinados custos e obrigações. Sabe-se que os tabelionatos de 

protestos de títulos exigem taxas e emolumentos que necessariamente 

deverão ser quitados para que se proceda o cancelamento do registro de 

protesto, e o responsável pelo cancelamento deve também se 

responsabilizar pela quitação destes valores. O Artigo 26 da Lei 9.492/97 

dispõe que cabe a qualquer interessado o cancelamento do protesto: Art. 

26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no 

Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante 

apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1º 

Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de 

dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com 

identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de 

protesto como credor, originário ou por endosso translativo. O STJ tem 

firmado entendimento de que a responsabilidade pela retirada do protesto 

nestes casos é do devedor: “[…] a questão controvertida consiste em 

saber se, regularmente efetuado o protesto extrajudicial, após o 

pagamento do débito concernente ao documento de dívida a que alude o 

art. 1º da Lei n. 9.492/1997, a teor do art. 26 do mesmo diploma legal, 

ordinariamente incumbe ao devedor ou ao credor providenciar o 

cancelamento. […] Os precedentes sobre esse tema têm a seguinte 

ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO MANTIDA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. INOVAÇÃO. 

INADMISSIBILIDADE. PROTESTO REGULAR. BAIXA. RESPONSABILIDADE 

DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ÓBICE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Não se admite a adição de teses não expostas no recurso 

especial em sede agravo regimental, por importar em inadmissível 

inovação recursal. Precedentes. 2. A responsabilidade pela baixa do 

protesto, quando regular, é do devedor, não havendo que se falar em 

obrigação não cumprida pela instituição financeira. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1383686/MT, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

17/10/2013, DJe 28/10/2013). AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO REGULAR. 

OBRIGAÇÃO DE BAIXA. DEVEDOR. 1.- A jurisprudência desta Corte se 

firmou no sentido de que, se o protesto ocorreu no exercício regular de 

direito, o credor não está obrigado a providenciar a baixa do protesto. 2.- 

Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 493.196/RS, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 

09/06/2014). Ambos os precedentes estão embasados em outros julgados 
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do STJ, seguindo-se, em síntese, a tese de que, se o protesto foi 

regularmente efetuado, a responsabilidade/interesse, no tocante ao seu 

cancelamento, é do devedor. No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, 

legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, 

salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, 

após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. A 

carta de anuência deve ser solicitada ao Reclamado e levada ao cartório 

para baixa, o autor não comprovou a solicitação, ou negativa do 

reclamado em fornecer a carta de anuência, nesse sentido, verbis: 

INDENIZATÓRIA. PROTESTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA AFASTADA. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Em se tratando de inscrição 

decorrente de protesto de título, não se exige a notificação por parte do 

arquivista, tendo em vista que o assentamento cartorário é informação de 

domínio público e a autora tinha ciência deste protesto (fl.04). Incumbia a 

autora o dever de realizar a baixa do protesto no tabelionato após o 

adimplemento do débito, tendo em mãos a carta de anuência (fl. 15), para 

que houvesse a comunicação aos órgãos de proteção ao crédito e 

exclusão do seu nome. Sendo lícito o protesto, a manutenção no rol de 

inadimplentes decorrente de omissão da própria devedora, que deu causa 

ao problema. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 

71004362208, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 08/05/2014). Destaquei. No caso em 

apreço, a parte reclamante não logrou êxito em comprovar a falha na 

prestação do serviço por parte da reclamada, ônus que lhe incumbia. 

Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude 

e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão 

dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente 

entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer 

deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas 

em que se busca indenização por danos morais, não se admite a 

presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado. Necessário referir que o campo 

de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão 

aos direitos da personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto. 

Ocorre que, in casu, não há prova nos autos do constrangimento ou 

transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de 

danos morais, não havendo razão para o deferimento da pretensão 

indenizatória, haja vista que o devedor não comprovou a tentativa de 

conseguir a carta de anuência e a baixa no Tabelionato, ou qualquer 

negativa da instituição. DISPOSITIVO Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Revoga-se a decisão 

antecipatória deferida. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010293-42.2016.8.11.0100. REQUERENTE: INACIO MANOEL NUNES 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo a análise do MÉRITO. Os pedidos do autor são 

improcedentes. Cuida-se de Ação declaratória de inexigibilidade de débito 

com pedido de indenização por danos moral proposta INACIO MANOEL 

NUNES em face de BANCO ITAUCARD S.A diante de suposta manutenção 

indevida de protesto. A parte reclamante propôs a presente ação, 

requerendo indenização por danos morais, em razão da manutenção 

indevida do protesto efetivado pela reclamada. O autor afirma que estava 

inadimplente com a Reclamada, e que por problemas pessoais não quitou 

em dias as obrigações, afirma que a Reclamada enviou o seu nome para 

protesto, e que a manutenção é indevida, pois quitou todos os débitos que 

estavam em aberto. No mérito, a reclamada afirma que o protesto é devido, 

posto que, o contrato fora protestado em 12/04/2016, e as parcelas foram 

quitadas em 27/05/2016, ou seja, o protesto ocorreu no período de 

inadimplência, bem como informa que a responsabilidade pela retirada é do 

requerente. A reclamada informa que ficou estipulado no acordo realizado 

para a quitação da dívida, que após a quitação, o requerente deveria 

solicitar carta de anuência para proceder com a retirada do protesto. Pois 

bem. Incontroverso nos autos que o protesto lançado em nome da parte 

autora foi devido, posto que decorreu do inadimplemento de dívida de 

financiamento. A responsabilidade pela baixa definitiva de um protesto é 

do DEVEDOR, haja vista, a efetivação da baixa de um protesto envolva 

determinados custos e obrigações. Sabe-se que os tabelionatos de 

protestos de títulos exigem taxas e emolumentos que necessariamente 

deverão ser quitados para que se proceda o cancelamento do registro de 

protesto, e o responsável pelo cancelamento deve também se 

responsabilizar pela quitação destes valores. O Artigo 26 da Lei 9.492/97 

dispõe que cabe a qualquer interessado o cancelamento do protesto: Art. 

26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no 

Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante 

apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1º 

Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de 

dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com 

identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de 

protesto como credor, originário ou por endosso translativo. O STJ tem 

firmado entendimento de que a responsabilidade pela retirada do protesto 

nestes casos é do devedor: “[…] a questão controvertida consiste em 

saber se, regularmente efetuado o protesto extrajudicial, após o 

pagamento do débito concernente ao documento de dívida a que alude o 

art. 1º da Lei n. 9.492/1997, a teor do art. 26 do mesmo diploma legal, 

ordinariamente incumbe ao devedor ou ao credor providenciar o 

cancelamento. […] Os precedentes sobre esse tema têm a seguinte 

ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO MANTIDA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. INOVAÇÃO. 

INADMISSIBILIDADE. PROTESTO REGULAR. BAIXA. RESPONSABILIDADE 

DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ÓBICE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Não se admite a adição de teses não expostas no recurso 

especial em sede agravo regimental, por importar em inadmissível 

inovação recursal. Precedentes. 2. A responsabilidade pela baixa do 

protesto, quando regular, é do devedor, não havendo que se falar em 

obrigação não cumprida pela instituição financeira. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1383686/MT, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

17/10/2013, DJe 28/10/2013). AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO REGULAR. 

OBRIGAÇÃO DE BAIXA. DEVEDOR. 1.- A jurisprudência desta Corte se 

firmou no sentido de que, se o protesto ocorreu no exercício regular de 

direito, o credor não está obrigado a providenciar a baixa do protesto. 2.- 

Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 493.196/RS, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 

09/06/2014). Ambos os precedentes estão embasados em outros julgados 

do STJ, seguindo-se, em síntese, a tese de que, se o protesto foi 

regularmente efetuado, a responsabilidade/interesse, no tocante ao seu 

cancelamento, é do devedor. No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, 

legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, 

salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, 

após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. A 

carta de anuência deve ser solicitada ao Reclamado e levada ao cartório 

para baixa, o autor não comprovou a solicitação, ou negativa do 

reclamado em fornecer a carta de anuência, nesse sentido, verbis: 

INDENIZATÓRIA. PROTESTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA AFASTADA. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Em se tratando de inscrição 

decorrente de protesto de título, não se exige a notificação por parte do 

arquivista, tendo em vista que o assentamento cartorário é informação de 
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domínio público e a autora tinha ciência deste protesto (fl.04). Incumbia a 

autora o dever de realizar a baixa do protesto no tabelionato após o 

adimplemento do débito, tendo em mãos a carta de anuência (fl. 15), para 

que houvesse a comunicação aos órgãos de proteção ao crédito e 

exclusão do seu nome. Sendo lícito o protesto, a manutenção no rol de 

inadimplentes decorrente de omissão da própria devedora, que deu causa 

ao problema. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 

71004362208, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 08/05/2014). Destaquei. No caso em 

apreço, a parte reclamante não logrou êxito em comprovar a falha na 

prestação do serviço por parte da reclamada, ônus que lhe incumbia. 

Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude 

e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão 

dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente 

entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer 

deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas 

em que se busca indenização por danos morais, não se admite a 

presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado. Necessário referir que o campo 

de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão 

aos direitos da personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto. 

Ocorre que, in casu, não há prova nos autos do constrangimento ou 

transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de 

danos morais, não havendo razão para o deferimento da pretensão 

indenizatória, haja vista que o devedor não comprovou a tentativa de 

conseguir a carta de anuência e a baixa no Tabelionato, ou qualquer 

negativa da instituição. DISPOSITIVO Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Revoga-se a decisão 

antecipatória deferida. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-07.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FERREIRA DE MORAES RICARDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e 

art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de: designar Audiência de Conciliação para o dia 05 de março 

de 2020 , às 11:30 horas (horário de Cuiabá-MT). Campinápolis-MT, 17 de 

fevereiro de 2020. PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 15/2020-CLA

 A Doutora Thatiana dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca Cláudia, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o teor da decisão proferida nos autos de CIA nº 

0703100-29.2020.8.11.0101, que defere Licença -Prêmio à servidora 

Micheli Dayane Ferreira da Costa, Oficial de Justiça, matrícula 25626.

RESOLVE:

CONCEDER à servidora MICHELI DAYANE FERREIRA DA COSTA, matrícula 

n. 25626, Licença-Prêmio referente ao quinquênio 26/12/2013 a 

26/12/2018, ficando condicionado o usufruto a prévia solicitação e 

conveniência da administração pública.

 Publique-se, cientifique-se, encaminhando-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do e.Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para as providências cabíveis.

Cláudia, 14 de fevereiro de 2020.

 Thatiana dos Santos

Juíza de Direito e Diretor do Foro

 (Assinado digitalmente)

 PORTARIA N. 16/2020-CLA

A Doutora Thatiana dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca Cláudia, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o teor da decisão proferida nos autos de CIA nº 070310 

1-14.2020.8.11.0101, que defere Licença Prêmio à servidora Rosana 

Aparecida Berto Cavalcante da Silva, Técnico Judiciário , matrícula 11556.

RESOLVE:

CONCEDER à servidora ROSANA APARECIDA BERTO CAVALCANTE DA 

SILVA, matrícula n. 11556, Licença-Prêmio referente ao quinquênio 

12/01/2015 a 12/01/2020, ficando condicionado o usufruto a prévia 

solicitação e conveniência da administração pública.

 Publique-se, cientifique-se, encaminhando-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do e.Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para as providências cabíveis.

Cláudia, 14 de fevereiro de 2020.

 Thatiana dos Santos

Juíza de Direito e Diretor do Foro

 PORTARIA N. 17/2020-CLA

A Doutora Thatiana dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca Cláudia, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o teor da decisão proferida nos autos de CIA nº 07031 

02-96.2020.8.11.0101, que defere Licença Prêmio ao servidor Willian 

Antoniazzi, Oficial de Justiça, matrícula 28701.

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor WILLIAN ANTONIAZZI, matrícula n. 28701, 

Licença-Prêmio referente ao quinquênio 12/01/2015 a 12/01/2020, ficando 

condicionado o usufruto a prévia solicitação e conveniência da 

administração pública.

 Publique-se, cientifique-se, encaminhando-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do e.Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para as providências cabíveis.

Cláudia, 14 de fevereiro de 2020.

 Thatiana dos Santos

Juíza de Direito e Diretor do Foro

 (Assinado digitalmente)

Edital

* O Edital n. 05/2020-CLA completo, que torna público o gabarito preliminar 

da prova aplicada para credenciamento de Conciliador para a Comarca de 

Cláudia, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Extrato

EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 01/2020

Nº Processo: 1513-81.2018.811.0101 (103261). TERMO DE DOAÇÃO Nº 

01/2020. Doador: ESTADO DE MATO GROSSO, POR INTERMÉDIO DO 

PODER JUDICIÁRIO / TRIBUNAL DE JUSTIÇA / COMARCA DE CLÁUDIA, 

CNPJ sob o nº 03.535.606/0001-10. Donatário: A ESCOLA ESTADUAL 

RUBEM ALVES, CNPJ sob o n.º 22.530.156/0001-17. Objeto: A doação de 

bens móveis, classificados como antieconômico ou inservíveis para o 

funcionamento do órgão doador, conforme Portaria n.429/2017-C.ADM. 

Data da Assinatura: 28/01/2020.

EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 02/2020

Nº Processo: 1513-81.2018.811.0101 (103261). TERMO DE DOAÇÃO Nº 
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01/2020. Doador: ESTADO DE MATO GROSSO, POR INTERMÉDIO DO 

PODER JUDICIÁRIO / TRIBUNAL DE JUSTIÇA / COMARCA DE CLÁUDIA, 

CNPJ sob o nº 03.535.606/0001-10. Donatário: A EMPRESA 

MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTÊNSÃO RURAL 

-EMPAER, CNPJ sob o n.º 36.886.778/0001-97. Objeto: A doação de bens 

móveis, classificados como antieconômico ou inservíveis para o 

funcionamento do órgão doador, conforme Portaria n.429/2017-C.ADM. 

Data da Assinatura: 21/01/2020.

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000264-44.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CASARIN ANDERLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TK INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - EPP (REU)

JIORGE MARCELO DE ALMEIDA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para se manifestar 

acerca da devolução do Mandado de ID22554112, com cumprimento, 

requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000674-12.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER WELLIGNTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DEUZINEI SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER OAB - MT5461-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO DALZOT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos Trata de embargos à execução propostos por WANDER 

WELLINGTON DE OLIVEIRA e OUTRO com pedido de efeitos suspensivo 

em relação à execução promovida por LUIZ ANTONIO DALZOT. 

Certifique-se acerca da tempestividade. Se tempestivo, recebo os 

presentes embargos à execução, com efeito suspensivo. Sabe-se que a 

regra nos embargos é não possuírem efeito suspensivo, conforme art. 

919, caput, do CPC. No entanto, pode ser concedido tal efeito, caso sejam 

demonstradas nos autos as hipóteses de concessão da tutela provisória. 

Pois bem. O embargante alude a garantia do juízo, em razão da caução 

restada nos autos da Ação de Execução processo n. 1000355- 

44.2019.811.0034. bem como a inexistência de constituição da mora dos 

Executados, em relação aos cheques objeto da presente execução, haja 

vista que, por força da concessão de uma liminar de tutela de urgência de 

Sustação de Protestos, os cheques não foram protestados. Referida 

liminar foi concedida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de 

Negócio Jurídico e Inexistência de Relações Obrigacionais, Cumulada com 

Ressarcimentos das Perdas e Danos, e Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência de Sustação de Protesto, Processo n. 1000303- 

48.2019.8.11.0034, promovida pelos Embargantes em face do Embargado, 

tendo por objeto os títulos exequendos. Roga pela suspensão da 

execução, a fim de evitar prejuízos ao Embargante. Verifica-se nos autos 

o fumus boni iuris através dos documentos juntados pelos Embargantes. 

Senão vejamos: O efeito suspensivo aos embargos do executado 

somente é admitido em caráter excepcional quando “verificados os 

requisitos para a concessão da tutela provisória”, nos termos do artigo 

919, § 1º, do CPC, carecendo a narrativa da embargante da demonstração 

de quaisquer daqueles fundamentos. Além disso, “o juiz somente poderá 

conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados 

pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do 

juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a 

relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão 

plausibilidade à sua procedência (‘fumus boni iuris’), bem como o perigo de 

que a continuação da execução possa causar lesão de difícil e incerta 

reparação (‘periculum in mora’), requisitos esses que dão ensejo à 

concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300); (...). Presentes 

esses requisitos, o juiz deve conferir efeito suspensivo aos embargos. 

Ausentes, deve negá-los” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade 

Nery, Código de Processo Civil e legislação extravagante, 16ª ed. Editora 

Revista dos tribunais, 2016, pags. 1943/1944). O periculum in mora se 

mostra evidente, visto que eventuais medidas executivas em curso podem 

se tornar irreversíveis, perdendo-se, assim, o objeto dos embargos à 

execução. Aliado a isso, vislumbra-se no caso concreto a hipótese do art. 

921, II , do Código de Processo Civil. Posto isso, DEFIRO O EFEITO 

S U S P E N S I V O ,  s u s p e n d e n d o - s e  a  e x e c u ç ã o  d e  n . 

1000355-44.2019.811.0034. Nos termos do artigo 920 do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar 

impugnação aos embargos no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. À secretaria, para providências. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000023-77.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO MARCIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 

proposta SILVIO MARCIANO DA SILVA, qualificado nos autos, propôs em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, 

em síntese, o recebimento de aposentadoria por idade rural, em razão de 

ter preenchido os requisitos. Em síntese, alega a parte requerente que 

nasceu em 05 de setembro de 1955, tendo completado 60 anos no ano de 

2015, necessitando comprovar 180 meses de efetivo exercício de 

atividade rural, para a concessão da aposentadoria. Informa que na data 

de 28/03/2018, postulou junto ao Posto de Benefícios do INSS a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural, com o número 

(NB): 181.469.488-6. Por fim, a parte autora pugna pela concessão do 

benefício de aposentadoria rural por idade. A inicial foi recebida, bem 

como houve o deferimento dos benefícios da assistência gratuita a parte 

autora (ID.17676907). A parte requerida apresentou contestação no ID. 

21032258, seguida da impugnação à contestação apresentada pela parte 

autora no ID. 22125789. Há decisão de organização de processo, a qual 

designou audiência de instrução e julgamento (ID. 22520716). Audiência 

de instrução e julgamento realizada no ID.25188238. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido é 

procedente. Com efeito, o trabalhador rural é enquadrado como segurado 

obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do artigo 11 

da Lei nº 8.213/91. O exercício da atividade rural foi comprovado pelos 

depoimentos das testemunhas como exige o artigo 143 da Lei nº 8.213/91, 

corroborando o início de prova material. Outrossim, em juízo a testemunha 

Geso Lima de Oliveira informou que: Conhece a parte autora há mais de 30 

(trinta) anos, que a parte autora sempre trabalhou em área rural, declarou 

que o autor laborou na fazenda do Sr. Severino, do Sr. João Amadel, bem 

como do Sr. Leonir. Declara ainda que há 2 (dois) anos o autor esta 

laborando para a testemunha exercendo o cargo de vaqueiro. Declara 

ainda que desde que conhece o autor este trabalha com gado. Em seu 

depoimento a testemunha João Oliveira informou que: Conhece a parte 

autora há uns 30 anos, declara que o autor laborou na fazenda do Sr. 

Geso, do Sr. Quintino, que este exercia a função de vaqueiros, sendo 

sempre serviços braçais. Declara por fim que nunca viu o autor 

trabalhando na cidade. De início, cumpre ressaltar que é válida a prova 

testemunhal para a demonstração dos fatos alegados na inicial, uma vez 

que essa prova não é ilícita (Constituição da República, artigo 5º, inciso 

LVI), além de ser difícil a comprovação através de prova exclusivamente 
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documental. De outra face, em que pese a Súmula 149 do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, inexiste vedação legal a que a comprovação da 

qualidade de trabalhador rural seja feita por meio exclusivamente 

testemunhal, sendo o rol elencado no artigo 106 do atual Plano de 

Benefícios apenas exemplificativo. Já se decidiu inclusive, no Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região que: "A lei não veda a 

comprovação da qualidade de rurícola exclusivamente por testemunhas. 

Ao contrário, só excepciona na hipótese de aposentadoria por tempo de 

serviço". (1ª Turma, Ac 89.03.33346-2, Rel. Juiz SILVEIRA BUENO). 

Mesmo que assim não fosse, repita-se, a parte autora trouxe aos autos 

início de prova material que, aliado à prova testemunhal, demonstraram o 

preenchimento dos requisitos legais para obtenção do benefício da 

aposentadoria por idade. Além disso, como ressaltado acima, trata-se de 

início de prova, e não de prova conclusiva, mesmo porque foi 

complementada pela testemunhal. Cumpre ressaltar que a parte autora 

juntou aos autos, cópia de sua CTPS com registros de trabalhador rural, 

desse modo os documentos juntados comprovaram que a parte autora 

exerce atividade rural em regime de economia familiar. Assim, 

demonstrada a condição de rurícola, a idade exigida pela Lei e o exercício 

de atividades rurais nos últimos cinco anos, procede o pedido inicial. 

Cumpre ressaltar que competia ao instituto réu o ônus da prova contra o 

fato constitutivo do direito da autora, o que não foi feito, de modo que a 

pretensão inicial merece parcial acolhimento. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

condenar o réu a pagar à autora o benefício denominado aposentadoria 

rural por idade, a partir da citação. Correção monetária e juros das 

parcelas em atraso devem ser aplicadas na forma prevista no Novo 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal, observando-se o quanto decidido pelo C. STF quando do 

julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. Assim, ANTECIPO 

OS EFEITOS DA SENTENÇA, para determinar ao INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL a imediata implantação da Aposentadoria rural por idade 

à parte autora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena 

de multa. Condeno o Instituto réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a Súmula n. 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos acréscimos legais a partir da 

presente data. Como o valor da condenação é inferior a 1.000(mil) salários 

mínimos, está dispensado o reexame necessário da decisão, nos termos 

do artigo 496, § 3º, I, do C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. _ LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-48.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BECHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA OAB - MT25914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO BRANCO - SICREDI OURO BRANCO RS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000206-48.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA - MT25914/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial 

Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 18/03/2020 Hora: 14:50, devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. DOM AQUINO, 17 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 17/02/2020 

14:58:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-10.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARQUES DAMACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1000700-10.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO YUJI YASHIRO - MT16250-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial 

Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 18/03/2020 Hora: 15:10, devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. DOM AQUINO, 17 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 17/02/2020 

15:01:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-19.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MABEL PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR SCHERER OAB - MT3720-O (ADVOGADO(A))

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000141-19.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:MABEL PEREIRA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR 

SCHERER POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 01/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: AV. 

JULIO MULLER, 98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 

78830-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-87.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000572-87.2019.8.11.0034. REQUERENTE: ANTONIA RODRIGUES NETA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos e etc. Dispensado o relatório nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. A parte promovente, embora devidamente intimada 

(ID nº. 24732334) para a audiência de conciliação, deixou de comparecer 

e não apresentou qualquer justificativa. Neste aspecto, qualquer 

justificativa quanto à impossibilidade de comparecimento à audiência deve 

ser feito até a abertura dos trabalhos, ainda mais quando representada 

por advogado. No Juizado Especial a presença das partes nas audiências 

é obrigatória e, nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE - 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Em caso de ausência da parte promovente, 

em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a 

extinção do processo, vejamos: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 
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qualquer das audiências do processo. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. P. R. I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO Juiz de Direito

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000054-98.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT15465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora por meio do advogado Dr. Edson Ritter OAB: 

MT15465-O, para no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da (s) 

diligência(s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001274-68.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PRISSILA ESTACIO DA SILVA (INVENTARIANTE)

K. B. D. S. N. (REQUERENTE)

W. K. D. S. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ OAB - MT8742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER NUNES NASCIMENTO (INVENTARIADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através do(a) patrono(a) para 

comparecer na Secretaria Cível da Vara Única de Guarantã do Norte - MT 

e retirar o Termo de Compromisso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001018-28.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA COLLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIS DA SILVA OAB - MT16561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 13/04/2020, às 12:00 horas, na qual será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001018-28.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA COLLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIS DA SILVA OAB - MT16561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 13/04/2020, às 12:00 horas, na qual será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC.

Comarca de Itaúba

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-39.2016.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DIAS VELOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA DESPACHO Processo: 

8010100-39.2016.8.11.0096. REQUERENTE: JOAO JOSE DIAS VELOZO 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA “Vistos, etc. 1) DECLARO encerrada a instrução processual. 2) 

Permaneçam os autos conclusos para prolação de sentença. 3) Saem os 

presentes intimados”.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000038-33.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL OAB - MT26455/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DECISÃO Processo: 1000038-33.2020.8.11.0027. AUTOR(A): 

JOAO GOMES BATISTA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Cuida-se de ação ajuizada sob o rito 

ordinário por JOÃO GOMES BATISTA em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com pedido de tutela de urgência, 

para que seja determinado ao requerido que proceda à implantação do 

benefício de aposentadoria rural por idade. Em apertada síntese, alega a 

parte autora que nasceu em 17 de maio de 1.957 e sempre laborou na 

zona rural, em regime de agricultura familiar. Informa que apesar de 

demonstrar que é segurado na qualidade de rurícola, ao requerer 

administrativamente o benefício de aposentadoria rural, este lhe foi negado 

em 31/08/2019 (NB 176.032.916-6). Diante das provas anexas ao pedido 

inicial, pugna pela concessão de liminar para “inaudita altera partes” 

determinar a implantação do benefício de aposentadoria rural por idade, 

segurado especial. É a síntese do necessário. DECIDO. Conforme consta 

em inicial, a parte autora pugna pela concessão de aposentadoria por 

idade, trabalhador rural, requerendo conjuntamente, em preliminar, a 

concessão de antecipação de tutela, para liminarmente compelir a parte 

requerida a implantar o benefício requerido. Prima facie, sabe-se que a 

concessão de tutela provisória de urgência subordina-se ao 

preenchimento dos pressupostos descritos no art. 300 do Código de 

Processo Civil, o qual traz a probabilidade do direito alegado e a 
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necessidade da medida, consubstanciado no fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Numa análise perfunctória, própria 

desta fase de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos 

necessários ao deferimento da medida pleiteada. Nada obstante a parte 

autora tenha apresentado alguns documentos no intuito de caracterizar o 

início de prova material exigido para reconhecimento do direito à 

aposentadoria rural, tais documentos, isoladamente considerados, não se 

mostram suficientes a tanto. É certo que não se exige prova material 

correspondente a todo o período de carência (Súmula/TNU nº 14). Daí 

falar em início de prova material. Isso não significa, contudo, que o autor 

está dispensado de demonstrar, ainda que por outros meios probatórios, o 

labor rural naquele período em que ausente a prova material. Ademais, 

verifica-se que na decisão administrativa proferida pela autarquia 

previdenciária que foram consideradas circunstâncias que 

descaracterizam a condição de segurado especial do autor, como a não 

comprovação do efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período correspondente à carência do benefício 

imediatamente anterior ao requerimento pelo período de 180 meses. Tais 

questões merecem ser aprofundadas na fase de instrução probatória, de 

modo que é inviável acolher o pleito antecipatório. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Defiro o pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 4º, caput, 

da Lei nº 1.060/1950. Ante a incidência do Art. 334, §4°, II, do CPC, 

CITE-SE a requerida para apresentar resposta no prazo legal. Após, com a 

apresentação de contestação, vistas à requerente para impugnar. Em 

seguida, voltem os autos conclusos. Itiquira/MT, 15 de janeiro de 2020. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000135-67.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIANA TUNES PARREIRA (REU)

DORIVAL DOMINGOS DO NASCIMENTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO C E R T I D Ã O Ação 

Monitória nº 1000135-67.2019.811.0027- PJE - CÍVEL CERTIFICO e dou fé 

que em cumprimento ao r. Mandado de CITAÇÃO do MM. Juiz de Direito 

desta Comarca Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, extraído dos autos de 

Ação Monitória n.º 1000135-67.2019.8.11.0027 que figura como 

requerente Banco do Brasil S/A e como requeridos Dorival Domingo do 

Nascimento e Franciana Tunes Parreira, Procedi da forma subseqüente: 

Dirigi-me nesta Comarca até aos endereços constantes do mandado e lá 

estando no dia 04 de junho de 2019, às 13h 30m, após as formalidades 

legais fui informada que os executados há mais de 05 (cinco) anos, 

mudaram-se para BOLIVIA, podendo serem localizados na HACIENDA 

SAN RAMON, CARRETEIRA SAN INÁCIO A SAN JOSÉ DE CHIQUITOS, 

BAIRRO: KM 12+2 A DIREITA SENTIDO SANTACRUZ. Sendo assim devolvo 

o mandado na Secretaria para os devidos fins. DADOS E LAVRADO, 

nesta Comarca de Itiquira/MT, aos cinco dias do mês de junho do mês de 

junho de dois mil e dezenove. Eu, Oficiala de Justiça que digitei e assino. 

Suelma Inácio de Jesus Oficiala de Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000173-45.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

CONTINI & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Estevan Mizzani Schneider Contini OAB - MT0013894A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME VERAS E SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL DORNEL CAMPOS BATISTA OAB - MT0014713S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000845-87.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EVANGELISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ROSANA CASTRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR OAB - BA43462 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORRAINY SOARES FRAGA (REU)

MARIA DA PAIXÃO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DESPACHO Processo: 1000845-87.2019.8.11.0027. AUTOR(A): 

ROSANA CASTRO DA SILVA, PEDRO EVANGELISTA DOS SANTOS REU: 

LORRAINY SOARES FRAGA, MARIA DA PAIXÃO Vistos etc. Compulsando 

os autos verifico que, apesar de requerer a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, a parte autora não trouxe aos autos qualquer documento 

que comprove a hipossuficiência alegada. Assim, INTIME-SE o autor para, 

no prazo legal, comprovar, de forma efetiva, a hipossuficiência alegada, 

sob pena de cancelamento da distribuição deste feito, nos termos do 

artigo 290 do CPC, bem como para proceder à regularização processual 

do autor Pedro Evangelista dos Santos, juntando a respectiva procuração. 

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Itiquira/MT, 17 de fevereiro de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000132-15.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ECOMAB - SP TRANSPORTES E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA NAVARRO RODRIGUES OAB - SP175491 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBELINO 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA SENTENÇA Processo: 1000132-15.2019.8.11.0027. IMPETRANTE: 

ECOMAB - SP TRANSPORTES E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI 

IMPETRADO: CHEFE DO POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBELINO 

SENTENÇA. Vistos etc. ASSISTY TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI, 

qualificada nos autos, impetrou MANDADO DE SEGURANÇA, em face do 

CHEFE DO POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBELINO 

(CORRENTES- MT/MS), também qualificado nos autos, visando que se 

abstenha de reter bens da Impetrante, discriminados no TAD nº 

1139544-1, independentemente do recolhimento da multa ou depósito dos 

bens. Afirma a Impetrante que exerce a atividade econômica de transporte 

rodoviário de carga e que na data de 16/03/2019, transportando 

mercadorias, ao passar pela cidade de Itiquira/MT, foi abordado por 

autoridade do INDEA/MT, que informou ao motorista que este deveria ter 

parado para fiscalização e carimbo de autorização nas notas. Segundo a 

Impetrante, o motorista, ao ver a placa do INDEA/MT – Defesa 

Agropecuária, entendeu que não era objeto da referida localização, pois 

transportava cervejas. Afirma ainda, que em fiscalização, foi constatada a 

regularidade da documentação referente às obrigações tributárias, porém 

foi aplicada multa por não ter parado no posto de fiscalização, bem como 

apreendida toda a documentação e a carga transportada. O pedido liminar 

foi deferido (ID 18839568). Conforme ID 19270504, o Estado de Mato 

Grosso manifestou requerendo a revogação da liminar, além da 

denegação da segurança postulada, sob o argumento de ausência de 

direito líquido e certo, porquanto a medida de apreensão tem a finalidade 

impedir a continuidade da infração (documentação fiscal inidônea). Em 

seguida, veio aos autos parecer ministerial afirmando que o presente feito 

versa sobre interesse secundário do Estado, não havendo interesse 

suscetível de defesa pelo Ministério Público (ID 19591719). Vieram-me os 
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autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. O mandado de segurança é 

o remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, que 

esteja ameaçado ou lesado por ato comissivo ou omissivo, praticado ilegal 

ou abusivamente, por autoridade pública ou pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Público, nos casos em que não seja amparado por 

habeas corpus e habeas data (art. 1º da Lei n. 12.016/90). In casu, o 

agente fazendário lavrou o termo de apreensão e depósito sob o 

fundamento de que o motorista que transportava a mercadoria não parou 

no posto de fiscalização. Nesse sentido, não há irregularidade na 

apreensão e retenção de bens ou mercadorias quando o fisco constatar a 

existência de irregularidade. Porém, não é o caso dos autos, na medida em 

que constatou-se que a documentação apresentada ao fiscal é idônea, de 

modo que o ato ilícito limita-se à não parada no posto fiscal, fato que teria 

justificado a apreensão do veículo, contudo, a Súmula 323 do Supremo 

Tribunal Federal dispõe que “é inadmissível a apreensão de mercadorias 

como meio coercitivo para pagamento de tributos”. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela impetrante para CONCEDER 

a segurança pleiteada, tornando definitiva a liminar deferida. Em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e despesas processuais, conforme isenção legal. Indevidos os 

honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei nº. 12.016/09, bem 

como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente do STF e STJ. 

Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade impetrada, nos termos 

do artigo 13 da Lei 12.016/09. Nos termos do § 1º artigo 14 da Lei nº 

12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o presente ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com as nossas 

homenagens. Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se com eficiência o necessário. 

Itiquira/MT, 14 de fevereiro de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-30.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON MORAIS DE MENDONCA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000174-30.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:GOITIQUIRA 

MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO POLO PASSIVO: 

ADILSON MORAIS DE MENDONCA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Itiquira Data: 

02/04/2020 Hora: 12:40 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, s/n, 

Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 17 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-15.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON MORAIS DE MENDONCA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000175-15.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:GOITIQUIRA 

MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO POLO PASSIVO: 

ADILSON MORAIS DE MENDONCA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Itiquira Data: 

02/04/2020 Hora: 12:40 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, s/n, 

Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 17 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-97.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE REGINA CLAUDINO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000176-97.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:GOITIQUIRA 

MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO POLO PASSIVO: 

CRISTIANE REGINA CLAUDINO DE SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Itiquira 

Data: 02/04/2020 Hora: 12:50 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, 

s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 17 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0000351-84.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0000351-84.2015.8.11.0027 POLO ATIVO:ZILDA MARIA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURI CARLOS ALVES 

DE ALMEIDA FILHO, MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Itiquira 

Data: 16/04/2020 Hora: 12:30 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, 

s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 17 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-08.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA OAB - MT21446/O 

(ADVOGADO(A))

SAMIRA PANIAGO DOS SANTOS OAB - MT26094/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI SILVA CORTES (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a se manifestar acerca da Carta Precatória, sendo 

que a parte requerida não foi encontrada para citação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0000502-84.2014.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO ESTOLANO MACIEL OAB - MT2327/O (ADVOGADO(A))

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MT0016944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ITIQUIRA (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 0000502-84.2014.8.11.0027 POLO ATIVO:LEONICE ALVES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARY DA COSTA CAMPOS, MARIA 

SOCORRO ESTOLANO MACIEL POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE ITIQUIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Itiquira Data: 16/04/2020 Hora: 12:40 , no 

endereço: Av. Alvaro José Monteiro, s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 

78790-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000053-39.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON FREITAS DA COSTA OAB - MT21490/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. D. M. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000053-39.2020.8.11.0047. REQUERENTE: 

CARLOS ROBERTO LOPES REQUERIDO: CELIA PEREIRA DE MELO LOPES 

Vistos, etc. Decreto o SEGREDO DE JUSTIÇA, na forma do art. 189, II, do 

CPC. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO proposta por CARLOS 

ROBERTO LOPES em face de CELIA PEREIRA DE MELO LOPES. Partes 

qualificadas no feito. Constata-se dos autos que não houve o recolhimento 

das custas, tendo o autor pugnado pelos benefícios da Justiça Gratuita. 

Ainda, verifica-se que o casal teve um filho, supostamente maior de idade, 

contudo, inexiste, nos autos, comprovação da maioridade. Pois bem. 

Sabe-se que a presunção estabelecida no art. 99, §3°, do CPC tem 

natureza IURIS TANTUM, portanto, havendo indícios do não preenchimento 

dos requisitos para a concessão do benefício, deve o Juízo oportunizar a 

intimação da parte para trazer aos autos a comprovação do direito 

vindicado (art. 99, §2°, do CPC). No caso concreto, a parte autora se 

classifica como produtor rural, sendo necessária a comprovação nos 

autos da situação de hipossuficiência financeira. Em razão disso, 

determino: 1. Emende, a parte autora a sua inicial, nos termos dos artigos 

290 e 321 do CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de cancelamento na 

distribuição; 2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado: 2.1. Apresentar comprovante de recolhimento de custas ou 

juntar aos autos documentos que evidenciem a insuficiência de recursos. 

2.2. Juntar aos autos documento que comprove a maioridade do filho do 

casal. Expirado o prazo, certifique-se e, após, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Jauru-MT, 10 de fevereiro de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000388-92.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado. CONSIDERANDO que a contestação apresentada no autos foi 

protocolada TEMPESTIVAMENTE,·IMPULSIONO·os presentes autos, a fim 

de que: 1. INTIMAR o advogado da parte autora, via Diário de Justiça 

Eletrônico, para que apresente Impugnação à Contestação, caso queira, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Jauru/MT,·12 de fevereiro de 2020. 

[assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000396-69.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado. CONSIDERANDO que a contestação apresentada no autos foi 

protocolada TEMPESTIVAMENTE,·IMPULSIONO·os presentes autos, a fim 

de que: 1. INTIMAR o advogado da parte autora, via Diário de Justiça 

Eletrônico, para que apresente Impugnação à Contestação, caso queira, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Jauru/MT,·12 de fevereiro de 2020. 

[assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000394-02.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado. CONSIDERANDO que a contestação apresentada no autos foi 

protocolada TEMPESTIVAMENTE,·IMPULSIONO·os presentes autos, a fim 

de que: 1. INTIMAR o advogado da parte autora, via Diário de Justiça 

Eletrônico, para que apresente Impugnação à Contestação, caso queira, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Jauru/MT,·12 de fevereiro de 2020. 

[assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000570-78.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 
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VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado. CONSIDERANDO que a contestação apresentada no autos foi 

protocolada TEMPESTIVAMENTE,·IMPULSIONO·os presentes autos, a fim 

de que: 1. INTIMAR o advogado da parte autora, via Diário de Justiça 

Eletrônico, para que apresente Impugnação à Contestação, caso queira, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Jauru/MT,·12 de fevereiro de 2020. 

[assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000810-67.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MILZA FERNANDES DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado. CONSIDERANDO que a contestação apresentada no autos foi 

protocolada TEMPESTIVAMENTE,·IMPULSIONO·os presentes autos, a fim 

de que: 1. INTIMAR o advogado da parte autora, via Diário de Justiça 

Eletrônico, para que apresente Impugnação à Contestação, caso queira, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Jauru/MT,·12 de fevereiro de 2020. 

[assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000069-90.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO VILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE BEZERRA DOS PASSOS (EXECUTADO)

PEDRO MODESTO DOS PASSOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000069-90.2020.8.11.0047. EXEQUENTE: 

ADELINO VILA EXECUTADO: PEDRO MODESTO DOS PASSOS, MARIA 

JOSE BEZERRA DOS PASSOS Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por ADELINO VILA em 

face de PEDRO MODESTO DOS PASSOS e MARIA JOSÉ BEZERRA DOS 

PASSOS. Partes qualificadas no feito. Narra, o exequente, ser credor dos 

executados da quantia de R$ 248.141,30 (duzentos e quarenta e oito mil, 

cento e quarenta e um reais e trinta centavos), decorrente de instrumento 

particular de contrato de parceria pecuária. Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico a inexistência de pedido pela concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, bem como o não recolhimento das custas e 

taxas processuais. Portanto, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas 

judiciais ou esclarecer e comprovar a insuficiência de recursos, sob pena 

de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Às providências. 

Jauru – MT, 17 de fevereiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000070-75.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO VILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILERMANDO SILVA (EXECUTADO)

ANITA REZENDE BOTELHO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000070-75.2020.8.11.0047. EXEQUENTE: 

ADELINO VILA EXECUTADO: DILERMANDO SILVA, ANITA REZENDE 

BOTELHO SILVA Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por ADELINO VILA em face de 

DILERMANO SILVA e ANITA RESENDE BOTELHO SILVA. Partes 

qualificadas no feito. Compulsando os autos, verifico a inexistência de 

pedido pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

bem como o não recolhimento das custas e taxas processuais. Portanto, 

intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas judiciais ou esclarecer e 

comprovar a insuficiência de recursos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Cumpra-se, providenciando e 

expedindo o necessário. Às providências. Jauru – MT, 17 de fevereiro de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000051-69.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

WALTENCIR DE SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT4202-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCILEIDE DE SOUSA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000051-69.2020.8.11.0047. REQUERENTE: 

WALTENCIR DE SOUSA LIMA REQUERIDO: FRANCILEIDE DE SOUSA 

SILVA Vistos, etc. Trata-se de pedido de TUTELA DE URGÊNCIA C/C 

PEDIDO DE LIMINAR PARA REGISTRO DE PROTESTO CONTRA 

ALIENAÇÃO DE BENS proposta por WALTENCIR DE SOUSA LIMA em face 

de FRANCILEIDE DE SOUZA SILVA e EZEQUIAS DAVID DE PAIVA. Partes 

qualificadas no feito. Narra, em síntese, ter vendido, mediante contrato 

particular de compra e venda, um imóvel urbano a ADAIR ALCIONE DA 

SILVA e JORGE COELHO DE FREITAS. Referido contrato, em sua cláusula 

terceira, autorizaria os compradores a pleitear a regularização fundiária do 

imóvel, desde que averbadas às margens da matrícula as condições 

resolutivas e as parcelas a serem pagas, dispostas no contrato de 

compra e venda. Sustenta que ADAIR ALCIONE DA SILVA e JORGE 

COELHO DE FREITAS encontram-se inadimplentes, pois teriam pago 

somente 18 (dezoito) de 30 (trinta) parcelas. Assevera, ainda, que na 

tentativa de fraudar possível execução, ADAIR ALCIONE e JORGE teriam 

manejado a venda do imóvel para o seu filho e nora, FRANCILEIDE DE 

SOUZA e EZEQUIAS DAVID DE PAIVA. Ingressa com a presente 

almejando o rito descrito no Capítulo III, do Título II, do Livro V do CPC (art. 

303 e ss do CPC), ou seja, o procedimento da tutela antecipada em caráter 

antecedente e, para tanto, requer seja determinado o registro do protesto 

na matrícula, com o fito de inviabilizar a alienação do bem. É o breve relato. 

Decido. Da análise do veiculado na inaugural e carreado aos autos, 

sobretudo do contrato de compra e venda acostado ao ID 28850720, 

depreende-se que a parte autora firmou negócio jurídico com ADAIR 

ALCIONE DA SILVA e JORGE COELHO DE FREITAS, do qual decorreria a 

obrigação objeto da presente. Todavia, esses não figuram no polo passivo 

da demanda. Sabe-se que, nos termos do art. 17 do CPC, para postular em 

juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Tal legitimidade se resume 

na titularidade ativa e passiva da ação. Nesse passo, os legitimados ao 

processo são os titulares dos interesses em conflito, pois a legitimação 

ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão e a passiva ao 

titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão[1]. Desse modo, 
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necessária a adequação da pretensão, com a retificação do polo passivo. 

Noutro norte, dos autos também se dessume a inexistência de pedido pela 

concessão de justiça gratuita ou recolhimento das custas e taxas 

processuais. À vista do exposto, verifica-se que a petição inicial 

apresenta defeito capaz de dificultar o julgamento do mérito, nos termos 

do art. 321 do CPC. Em razão disso, determino: 1. Emende, a parte autora 

a sua inicial, nos termos dos artigos 290 e 321 do CPC, em 15 (quinze 

dias), sob pena de cancelamento da distribuição; 2. Indico com precisão o 

que deve ser corrigido ou completado: 2.1. Regularizar o polo passivo da 

demanda; 2.2. Apresentar comprovante do recolhimento das custas e 

despesas de ingresso ou acostar documentos que evidenciem a 

insuficiência de recursos, sob pena de cancelamento da distribuição 9Art. 

290 do CPC). Expirado o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Jauru-MT, 17 de fevereiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito [1] Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do 

direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum 

– vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000677-25.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHO GOMES VILETE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000677-25.2019.8.11.0047 POLO ATIVO:MARINHO 

GOMES VILETE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IGOR GUSTAVO 

VELOSO DE SOUZA POLO PASSIVO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Conciliação - CEJUSC Vara Única Data: 

27/02/2020 Hora: 15:00 , no endereço: Av. Rui Barbosa, 850, Centro, 

JAURU - MT - CEP: 78255-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000516-15.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DAILE SALDANHA CARNEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ANTONIO VELOSO DE RESENDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/03/2020 Hora: 14:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-13.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE PAULA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA DE MATOS OAB - MT0015500A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO SCHOENHERR (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ILUSTRE CASÍDICO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

17/03/2020 Hora: 13:30

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000206-09.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA PRIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE COSTA DOS SANTOS WAGNER (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: FETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para o ciência DA 

MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, e PROCEDER À INTIMAÇÃO para comparecer 

à audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

24/03/2020 Hora: 15:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-95.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MARIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015531A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVELINO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO RIBEIRO FREITAS OAB - MT25858-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000640-95.2019.8.11.0047. 

REQUERENTE: TELMA MARIA MENDES DA SILVA REQUERIDO: RIVELINO 

COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C PEDIDO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por TELMA 

MARIA MENDES DA SILVA em desfavor de RIVELINO COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA. Partes qualificadas nos autos. Designada audiência de 

conciliação para o dia 12/11/2019, oportunidade em que as partes 

entabularam acordo, termo (id 26084560). O representante da empresa 

requerida solicitou o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada dos 

documentos representativos da empresa, contudo, até o presente 

momento nada fora juntado. Pois bem. Diante do exposto, intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias junte os documentos 

exigidos nos termos do art. 9°, § 4°, da Lei n. 9.099/95, uma vez que a 

ausência deste impossibilita a homologação do referido acordo. Após, 

volte-me concluso. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-28.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO VIANA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000347-28.2019.8.11.0047. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: RONALDO VIANA DE 

ALMEIDA Visto etc. Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais 

de mérito na sentença, tendo por base o princípio da economia 

processual; intimem-se as partes para que se manifestem sobre o 

interesse na produção de demais provas, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo ser esclarecida a pertinência, ou no julgamento antecipado da 

lide. Expirado o prazo, voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Jauru, 14 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000025-08.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:
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G S DA CUNHA JUNIOR CONFECCOES EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILKIA OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000025-08.2019.8.11.0047. REQUERENTE: G S DA CUNHA JUNIOR 

CONFECCOES EIRELI REQUERIDO: MILKIA OLIVEIRA SANTOS Vistos etc. 

G S DA CUNHA JUNIOR CONFECCOES EIRELI ajuizou ação de cobrança 

em desfavor de MILKIA OLIVEIRA SANTOS. Em síntese, a parte autora 

alega que a requerida efetuou compras em seu estabelecimento 

empresarial, nos seguintes termos: a) Compra no valor de R$ 1.266,00 

(mil, duzentos e sessenta e seis reais), em 10/12/2016, dividida em 06 

(seis) parcelas de R$ 211,00 (duzentos e onze reais), com vencimento da 

primeira parcela em 09/01/2017 e da última em 08/06/2017. Apenas uma 

parcela teria sido paga. b) Compra no valor de R$ 159,20 (cento e 

cinquenta e nove reais e vinte centavos). A requerida foi citada (id 

20637286) e compareceu na audiência de conciliação (id. 20646540), 

referindo não ter condições de pagar o débito nem de contratar advogado. 

A seguir, foi certificado nos autos o decurso do prazo in albis para a 

apresentação de contestação e impugnação (id. 21249122). É a síntese 

do necessário. Cabível pontuar que não se trata de revelia, visto que tal 

fenômeno ocorre nos Juizados somente quando o réu não comparecer à 

audiência de conciliação ou de instrução, a teor do art. 20 da Lei n° 

9.099/95. Não obstante o referido, percebe-se dos autos que a parte ré 

deixou de apresentar qualquer manifestação contrária à pretensão do 

autor, mesmo lhe sendo concedida tal oportunidade. Saliente-se que pelos 

princípios norteadores dos Juizados – oralidade, simplicidade e 

informalidade -, ainda que sem advogado, poderia a requerida ter 

apresentado defesa oral. Portanto, a presente lide deve ser analisada à 

luz das alegações do autor em cotejo com as provas juntadas aos autos. 

A jurisprudência sobre o tema é no seguinte sentido: JUIZADO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. IMPUGNAÇÃO DOS FATOS 

ALEGADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Pretende o réu/recorrente a 

relativização da revelia decretada na origem, para que seja reformada a 

sentença que o condenou ao pagamento dos débitos incidentes sobre 

veículo, por entender que as alegações do autor estão em contradição 

com as provas juntadas aos autos. 2. A princípio, cabe esclarecer que a 

revelia, nos Juizados Especiais, somente deve ser decretada quando o 

réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e 

julgamento, a teor do art. 20 da lei 9099/95 e, portanto, não decorre do não 

oferecimento de contestação, mesmo porque, ante os critérios da 

oralidade, simplicidade e informalidade que preconizam os Juizados 

Especiais, ainda que sem advogado, poderia ter apresentado defesa oral. 

3. Nada obstante, as alegações do autor restaram incontroversas, à 

míngua de qualquer manifestação do réu/recorrente em sentido contrário, 

mesmo lhe tendo sido dada oportunidade para tanto. A impugnação dos 

fatos alegados pelo autor, em sede recursal, configura inovação, não 

podendo, pois ser considerada. 4. RECURSO CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser 

beneficiário da gratuidade de justiça. 5. A ementa servirá de acórdão, 

conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 20160810061095 DF 

0006109-78.2016.8.07.0008, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS 

D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª TURMA RECURSAL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2019 . Pág.: 423/431) Negritei 

Limites do conflito. A análise detida dos autos remeta à parcial 

procedência da lide. Malgrado a parte autora ter afirmado haver dois 

débitos em desfavor da requerida, constata-se dos autos que foram 

juntadas provas apenas em relação ao débito no valor total de R$ 1.262,20 

(mil duzentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), conforme id. 

17571801. Tratando-se de dívida de trato sucessivo, com 05 (cinco) 

parcelas iguais e sucessivas, no valor de R$ 211,00, com início em 

09/01/2017 e fim em 09/05/2017, além de uma parcela no valor de R$ 

207,20 (duzentos e sete reais e vinte centavos). Diante das provas 

trazidas em juízo e da não manifestação da parte ré, considerando que a 

primeira parcela da dívida foi paga, conforme afirmação da própria autora 

(id. 17571792 - Pág. 1), deve ser reconhecido o inadimplemento no valor 

de R$ 1.051,20 (mil e cinquenta e um reais e vinte centavos). Portanto, 

reconheço a existência do débito no valor de R$ 1.051,20 (mil e cinquenta 

e um reais e vinte centavos) devido pela parte ré. Dispositivo Posto isso, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: a) Condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 

1.051,20 (mil e cinquenta e um reais e vinte centavos), corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescida de juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês, ambos, a partir do vencimento de cada parcela. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Jauru, 14 de janeiro de 2.020. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-02.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR BARROS (REQUERENTE)

NAYRA CRISTINA AUGUSTO BUSSOLA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000200-02.2019.8.11.0047. REQUERENTE: PAULO VICTOR BARROS, 

NAYRA CRISTINA AUGUSTO BUSSOLA BARROS REQUERIDO: 

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA Vistos etc. 

Trata-se AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE 

QUANTIA PAGA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por PAULO VICTOR BARROS e NAYRA CRISTINA AUGUSTO B. 

BARROS em face de RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – SPE 

LTDA. Narram ter firmado, em 16 de março de 2017, um instrumento 

particular de promessa de compra e venda de imóvel com a requerida, 

tendo por objeto um empreendimento denominado “Golden Green 

Residence”. Descrevem que o negócio jurídico perfazia o valor de R$ 

449.924,00, a ser pago em prestações, conforme instrumento contratual. 

Afirmam ter pago R$ 15.000,00 a título de sinal, em 28/03/2017, porém, 

posteriormente, se desinteressaram do negócio jurídico. Asseveram que o 

requerido foi notificado sobre a desistência do interesse no pactuado, 

tendo solicitado a devolução do sinal, deduzido o valor de 25%, referente 

à multa prevista no instrumento do contrato, na cláusula 6.5. Pontuam que 

o requerido informou que não restituiria os valores, visto que a quantia 

paga seria utilizada para desconto da multa rescisória de 25% e da taxa 

de corretagem. Esclarecem que o requerido não devolveu a valor do sinal 

e ainda vendeu o imóvel sem lhes comunicar. Requereram a declaração da 

resolução do contrato, a declaração de nulidade de cláusula abusivas do 

contrato e a condenação do requerido à devolução do valor de R$ 

15.000,00, deduzido o percentual de 25%; bem como ao pagamento de 

danos morais, no valor de R$ 20.000,00. O requerido apresentou 

contestação, preliminarmente, alegando: a incompetência absoluta em 

razão do valor da causa, a obrigação de pagamento da comissão de 

corretagem e a ilegitimidade passiva. No mérito, requereu a improcedência 

da demanda. É o relatório. Decido. Como descrito em linhas pretéritas, os 

autores requereram a resolução do contrato, a declaração de nulidade de 

cláusula abusivas do contrato e a condenação do requerido à devolução 

do valor de R$ 15.000,00, deduzido o percentual de 25%; bem como ao 

pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00. Nesse viés, como 

o valor do contrato discutido nos autos perfaz R$ 449.924,00, tem-se a 

incompetência absoluta dos Juizados para processar e julgar o feito, nos 

termos do art. 3° da Lei n° 9.099/95. Malgrado os argumentos 

apresentados pelos autores, nos termos do art. 292, V e VI, do CPC, 

havendo cumulação de pedidos, o valor da causa deve ser a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos. A jurisprudência sobre o 

tema é no seguinte sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E 

DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. VALOR DA CAUSA QUE 

DEVE CORRESPONDER À QUANTIA CORRESPONDENTE À SOMA DOS 

VALORES DE TODOS ELES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 438 de 547



MÉRITO. INÉRCIA DOS APELANTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1 - 

Analisando a peça inicial, verifica-se que o pedido principal é a referida 

rescisão de contrato, cujo valor para aquisição da unidade autônoma foi 

de R$430.171,20 (quatrocentos e trinta mil cento e setenta e um reais e 

vinte centavos). 2. Nos termos do art. 292, V e VI, do CPC/15, havendo 

cumulação de pedidos, o valor da causa deve ser a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles. 3. Note-se que se trata 

de hipótese de cumulação de pedidos simples e não alternativa ou 

subsidiária. A parte autora busca tanto a rescisão do contrato como a 

devolução de quantia paga e danos morais. Em sendo assim, o valor da 

causa é a soma desses pleitos, o que conduz à manutenção da sentença 

recorrida. 4. Ademais, o Magistrado Sentenciante, ao proferir a sentença 

de extinção, não feriu qualquer princípio que norteia o CPC/15. Na 

verdade, foram os próprios Autores que não agiram com cooperação 

processual, pois se mantiveram inertes quanto ao cumprimento da 

determinação judicial de emenda da Inicial, conforme certificado nos autos. 

5. Desprovimento do Recurso. (TJ-RJ - APL: 00108599820188190209, 

Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 

07/08/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL)Negritei DISPOSITIVO Posto isso, 

acolho a preliminar suscitada pela parte requerida, para declarar a 

incompetência absoluta deste Juizado Especial para processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3°, I da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Jauru – MT, 23 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000277-11.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA LOURENE DE SOUZA COSTA MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAINANA DE SOUZA PAGUNG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000277-11.2019.8.11.0047. 

REQUERENTE: KATIA LOURENE DE SOUZA COSTA MOURA REQUERIDO: 

TAINANA DE SOUZA PAGUNG Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei n. 9.099/1995. Trata-se de Ação 

Reclamatória c/c Ação de Obrigação de Fazer proposta por KATIA 

LOURENE DE SOUZA COSTA MOURA, em face de TAINANA DE SOUZA 

PAGUNG. Partes qualificadas no feito. Percebe-se do termo de audiência 

de conciliação (id 21801955) que a parte autora compareceu ao ato e 

informou ter entabulado acordo extrajudicial com a requerida, requerendo 

a suspensão do feito até que seja quitada a dívida. Deferido a suspensão 

pelo prazo de 90 (noventa) dias (id 22455526). Conforme certidão 

(id25316968) fora comunicado pela própria parte requerente que houve o 

cumprimento do acordo pela requerida, de forma que requer o 

arquivamento. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Conforme exposto acima, a parte autora informou o 

pagamento e pediu a extinção do feito, não tendo a parte ré se 

manifestado nos autos. Nesse viés, denota-se a perda do interesse 

processual superveniente, o que conduz à extinção do feito sem 

resolução de mérito, à luz do art. 485, VI, do CPC: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou 

de interesse processual; DISPOSITIVO Posto isso, declaro a EXTINÇÃO 

DO FEITO sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, como dispõe o art. 54 e art. 

55 da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, 

com as devidas baixas e anotações. Publique-se, registre-se, intime-se e 

cumpra-se. Jauru-MT, 31 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000055-77.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY DA CONCEICAO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Elivane Conceição Silva (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA SCARANTE LOPES OAB - MT23258/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000055-77.2018.8.11.0047. REQUERENTE: FRANCIELY DA CONCEICAO 

OLIVEIRA REQUERIDO: ELIVANE CONCEIÇÃO SILVA Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. Trata-se de 

reclamação, proposta por FRANCIELY DA CONCEICAO OLIVEIRA em 

desfavor de ELIVANE CONCEIÇÃO SILVA, objetivando o pagamento do 

valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), referentes a pensões e 

diárias que deu para sua mãe (promovida) guardar. Fundamento e decido. 

Mérito. A parte promovente aduz que entregou dinheiro referente a 

pensão que recebia do seu pai e valores que recebia como diarista à 

promovida para que fosse guardado, todavia, após casar-se requereu a 

quantia que estava em deposito com a mãe, e esta negou-se a fazer a 

entrega. A promovida alegou na audiência de conciliação, que não recebia 

valor referente a pensão, bem como, não possui condições financeiras 

para realizar o pagamento, que recebia pelas diárias o valor de R$60,00, 

que a reclamante a ajudava apenas meio período, pois estudava, e que 

moravam juntas, assim, os valores das diárias eram gastos com as 

despesas de casa, como luz, agua e supermercado. Pois bem, no caso 

concreto, a parte Autora deixou de apresentar provas necessárias a fim 

de amparar suas alegações, ou seja, inexiste nos autos qualquer 

comprovante da entrega dos valores à promovida, não há nenhuma 

anotação. Portanto, não se desincumbiu a parte autora do ônus probatório 

conforme o disposto no artigo 373, I do CPC, ” O ônus da prova incumbe: - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, ” desse modo, não 

tendo a parte autora apresentado ainda que minimamente prova do seu 

alegado, não pode a promovida ser condenada a efetuar o pagamento dos 

valores requeridos, amparado apenas em alegações da parte autora. 

Assim sendo, à medida que impõe é de improcedência da reclamação. 

DISPOSITIVO. Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC e por tudo 

mais que dos autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. 

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Comarca de Juscimeira

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-02.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA LOPES SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT21363-0-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por ELZA LOPES DA 

SILVA, qualificado nos autos, em face do BANCO SEMEAR S.A, também 

identificado, alegando que em setembro de 2010, contratou junto a 

reclamada um empréstimo consignado com desconto automático em folha 

de pagamento, com parcelas de R$44,00 (quarenta e quatro reais) no mês 

seguinte (10/2010), as parcelas passaram a ser descontadas no valor de 

R$ 241,80 (duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), sendo 

este valor descontado por cinco anos ininterruptos, todavia, no mês de 

setembro de 2015 a parcela passou a ser descontada automaticamente no 

valor de R$197,80 (cento e noventa e sete e oitenta centavos), sendo sua 

devida quitação e interrupção de desconto em folha no mês de outubro de 

2016. Contudo a reclamada negativou o nome da parte autora 

indevidamente. Busca, assim a reclamante a antecipação dos efeitos da 

tutela para o fim de, liminarmente, determinar a exclusão do seu nome do 

SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do pedido em sua totalidade. É 

o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas 

acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, 
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por certo, admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 

9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No presente 

caso, constata-se que o pedido de concessão da tutela em caráter 

antecedente merece amparo, pois os requisitos legais ínsitos no artigo 273 

do Código de Processo Civil foram demonstrados de forma satisfatória e 

suficiente para a concessão do pedido formulado. Assim, estão presentes 

os requisitos necessários para a antecipação da tutela pretendida. De 

efeito, a prova inequívoca, que conduz à verossimilhança da alegação 

(art. 273, caput, CPC), se extrai dos documentos juntados, os quais 

demonstram a inclusão do nome do requerente nos órgãos de proteção ao 

crédito. Ademais, o dinheiro existente em conta-corrente e/ou poupança 

não é da instituição bancária, mas sim de propriedade do correntista - do 

consumidor -, sendo que o banco, em princípio, não poderá efetuar 

nenhum débito, desconto, bloqueio ou caução, sob pena de infringência, 

dentre outros dispositivos legais, dos artigos 5º inciso XXXII, da CF, e 51, 

incisos IV e XV, do CDC. Outrossim, o fundado receio de dano de difícil 

reparação é evidente, pois o cadastro do nome da parte autora no órgãos 

de proteção ao crédito acarreta-lhe excessivo gravame e prejuízo. Deste 

modo, o perigo da demora, entendido como o mesmo requisito para a 

concessão de qualquer medida cautelar, está demonstrado nos autos, 

pois a parte autora visa à possibilidade de exercer seu crédito, o que na 

vida moderna é de suma importância para qualquer cidadão. Em matéria de 

defesa do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, 

inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em 

conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento 

processual, tenho que a concessão da presente medida, como forma de 

dar guarida ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe. 3. 

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

formulado pela parte autora no curso da ação, para determinar que a parte 

requerida providencie a exclusão do nome da parte autora do registro de 

bancos de dados do SERASA/SPC, com relação aos valores discutidos 

neste processo, no prazo de 48 h, sob pena de multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia de atraso, em benefício do autor, até o limite de 

40 (quarenta) salários mínimos. 4. Sem prejuízo do imediato cumprimento 

da providência supra, designe-se sessão de conciliação. 5. Cite-se a 

parte ré, constando do chamamento judicial as advertências legais da 

revelia. 6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres 

da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-02.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA LOPES SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT21363-0-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS para comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 13:40 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-39.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE BATISTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR para comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado 

Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 14:00 , 

devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do 

Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas 

Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-24.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR para comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado 

Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 14:20 , 

devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do 

Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas 

Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000465-12.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

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

MARILENE CAETANO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO OAB - MT25355/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, 

no prazo legal, se manifeste sobre a Contestação de ID n°. 29319111. 

MARCELÂNDIA, 17 de fevereiro de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: 

Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 

78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-58.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO BULDRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEGISLEIA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT22513/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A C RAMOS TELECOMUNICACOES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA OAB - MT0017293A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000061-58.2019.8.11.0109. REQUERENTE: MARCIO ROGERIO BULDRIN 

REQUERIDO: A C RAMOS TELECOMUNICACOES - ME Vistos, Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARCIO ROGERIO 

BULDRIN em desfavor de A C RAMOS TELECOMUNICACOES – ME. 

MÉRITO A parte Reclamante alega não possuir débito algum com a 

Reclamada, desconhecendo a origem do débito que ensejou a anotação 

junto ao SPC/SERASA: R$ 332,00. Diante da negativa de débitos e 

evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, como o contrato devidamente assinado, nos termos do art. 373, II, 

do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez. A 

reclamada juntou aos autos o contrato entre as partes, demonstrando 

vinculo jurídico, contudo não demonstrou a existência da divida, nem ao 

menos que esta é devida. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo 

ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se 

desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, deixando a 

questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e não 

comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi non 

allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do 

serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da parte 

Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, 

pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. Insta ressaltar que 

a anotação indevida realizada por credor em cadastro de inadimplentes, 

nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de 

proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. Nessas 

situações, é garantido o direito ao pedido de cancelamento da 

negativação. Ademais, de acordo com o recente posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, 

Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a 

súmula 385/STJ não é aplicável apenas as negativações provenientes dos 

órgãos responsáveis pelos cadastros de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA). No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a 

inexistência dos débitos negativados pela Reclamada no valor de R$ 

332,00 e b) condenar a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do 

STJ). Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos 

dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, 

no prazo de 03 (três) dias, sob pena de responsabilidade. Torna-se 

efetiva a liminar deferida. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos etc. Homologo 

a sentença acima exarada, nos moldes do art. 40 da Lei 9099/95, a fim de 

que surta os seus efeitos jurídicos. Marcelândia/MT, 06 de agosto de 

2019. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000652-14.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

ANDREIA APARECIDA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NELSON DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAINE MOLINA JUNIOR OAB - MT0021264-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000652-14.2019.8.11.0111 

Autor: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

Réu: JOSE NELSON DE SIQUEIRA INTIMAÇÃO do advogado da parte 

requerida, Dr. Ivaine Molina Jùnior, acerca de sua nomeação como 

advogado dativo, para promover a defesa do curatelando, no prazo de 15 

(quinze) dias. Matupá/MT, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) MARCIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO Técnica 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Av. Hermínio Ometto N° 321, 

Bairro: Zr-001, Cidade: Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 3595-1752.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-89.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RAIMUNDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONERIA ALVES (REU)

 

PROCESSO n. 1000108-89.2020.8.11.0111 POLO ATIVO:SERGIO 

RAIMUNDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMILIANA 

BORGES FRANCA POLO PASSIVO: IVONERIA ALVES FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: MATUPÁ - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA 

HERMÍNIO OMETTO, 321, ZR 001, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 . 15 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-68.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIDE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE MATUPA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000435-68.2019.8.11.0111. REQUERENTE: CLAUDINEIDE DA SILVA 

REQUERIDO: AGUAS DE MATUPA LTDA Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Pois bem. Ante o teor do termo 

de audiência de conciliação (ID 23805574), considerando que as partes 

compuseram-se amigavelmente, HOMOLOGO o acordo e, JULGO extinto o 

processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 
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advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-66.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000116-66.2020.8.11.0111 POLO ATIVO:ANDREIA 

FERDINANDO VAREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREIA 

FERDINANDO VAREA POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: MATUPÁ - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: AVENIDA HERMÍNIO OMETTO, 321, ZR 001, MATUPÁ - MT - 

CEP: 78525-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Nobres

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000717-58.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. (AUTOR(A))

J. S. C. D. P. (AUTOR(A))

M. P. D. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. N. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Certifico o agendamendo da audiência de conciliação 

para a data de 18/03/2020 às 10h30minutos. NOBRES, 11 de fevereiro de 

2020. PABLO MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles 

RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000419-03.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FIGUEIREDO DE LIMA (REQUERENTE)

DURCILENE PINHEIRO PRATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS QUEIROZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Certifico o agendamento da audiência de conciliação 

para a data de 18/03/2020 às 09h00. NOBRES, 10 de fevereiro de 2020. 

PABLO MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles RondonPraça 

Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 

TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000419-03.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FIGUEIREDO DE LIMA (REQUERENTE)

DURCILENE PINHEIRO PRATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS QUEIROZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Certifico o agendamento da audiência de conciliação 

para a data de 18/03/2020 às 09h00. NOBRES, 10 de fevereiro de 2020. 

PABLO MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles RondonPraça 

Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 

TELEFONE: (65) 33761229

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-67.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 15:45 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-52.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

NEURIVAN FERREIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 16:00 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-37.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CORREA AMADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 16:15 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-22.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 16:30 horas, 
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advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-07.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 16:45 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-89.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 17:00 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-74.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

GENYL LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 08/04/2020, às 12:30 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-44.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE PEREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 08/04/2020, às 12:45 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-29.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIRA VAZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 08/04/2020, às 13:00 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-68.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA JENIFFER CABRAL MESQUITA OAB - DF57609 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAERCIO FAEDA OAB - MT3589-O (ADVOGADO(A))

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para manifestar 

quanto a concordância do valor depositado, conforme petição juntado nos 

autos, bem como, informar os dados bancários para transferência dos 

valores depositados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de que seu 

silêncio seja interpretado como concordância.

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

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

Processo Número: 1000078-54.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

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

S. F. P. (AUTOR(A))

P. P. D. S. (AUTOR(A))

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

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FRANCIELLE PEREIRA OAB - 037.179.241-09 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. S. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSE RODRIGUES CORREA OAB - SP372440 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

E. S. -. E. F. T. P. I. (TERCEIRO INTERESSADO)

G. C. P. (TESTEMUNHA)

R. P. P. (TESTEMUNHA)

 

Certidão de Redesignação de Audiência Considerando o artigo 139, inciso 

V, e o artigo 334 do CPC, a Resolução n° 125 do CNJ, bem como a 

determinação do MM juiz, REDESIGNO para o dia 31 DE MARÇO DE 2020, 

Às 16:30; a audiência posteriormente agendada. O referido é verdade e 

dou fé. Observação: Deverá(Ão) O(A, S) Intimados/Notificados(A, S) 

Comparecer(Em) Devidamente trajados(A, S) e portando Documentos 

Pessoais. Nova Canaã do Norte – MT, 13 de FEVEREIRO de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000713-35.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLECI RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE Certidão Processo: 1000713-35.2019.8.11.0090; Valor 

causa: R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7)/[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Nos termos da Decisão de referência 27893427, 
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impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar o (a) advogado (a) 

da parte requerente para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação. NOVA C NORTE, 17 de fevereiro de 2020 DEOPLANIL 

MARIANO DE SOUSA FILHO Técnico Judiciário SEDE DO VARA ÚNICA DE 

NOVA CANAÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: Rua Alberto Alves, s/n, RUA 

JOÃO LOURENÇO MÁXIMO 9, CENTRO, NOVA C NORTE - MT - CEP: 

78515-970 TELEFONE: (66) 35511105

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000069-58.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE Certidão de impulsionamento Processo: 

1000069-58.2020.8.11.0090; Valor causa: R$ 12.468,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Benefício Assistencial (Art. 

203,V CF/88)]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Nos termos da Decisão de referência 

28904818, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar o (a) 

advogado (a) da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação. NOVA C NORTE, 17 de fevereiro de 2020 

DEOPLANIL MARIANO DE SOUSA FILHO Técnico Judiciário SEDE DO 

VARA ÚNICA DE NOVA CANAÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: Rua Alberto 

Alves, s/n, RUA JOÃO LOURENÇO MÁXIMO 9, CENTRO, NOVA C NORTE - 

MT - CEP: 78515-970 TELEFONE: (66) 35511105

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000069-58.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE Certidão de impulsionamento Processo: 

1000069-58.2020.8.11.0090; Valor causa: R$ 12.468,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Benefício Assistencial (Art. 

203,V CF/88)]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Nos termos da Decisão de referência 

28904818, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar o (a) 

advogado (a) da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação. NOVA C NORTE, 17 de fevereiro de 2020 

DEOPLANIL MARIANO DE SOUSA FILHO Técnico Judiciário SEDE DO 

VARA ÚNICA DE NOVA CANAÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: Rua Alberto 

Alves, s/n, RUA JOÃO LOURENÇO MÁXIMO 9, CENTRO, NOVA C NORTE - 

MT - CEP: 78515-970 TELEFONE: (66) 35511105

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000710-80.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO BRAZ DE MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO C/E/R/T/I/D/Ã/O Autos de 

número 1000710-80.2019.811.0090. De posse do r. mandado, antes 

mesmo de seu cumprimento, verifiquei que na r. missiva o endereço do 

Requerido encontra-se “aguardando regularização”, constando como 

Cidade: Alcorizal-MT, ao passo que no mandado consta o endereço: 

Presidente Costa e Silva, 144, Setor Leste, Colíder - MT - Cep: 78500-000. 

Visto que não visualizei nenhum outro endereço existente na Comarca nos 

autos em epígrafe, não foi possível diligenciar. Assim sendo, DEIXEI DE 

CITAR Adriano Braz de Matos e devolvo o mandado para as providências 

cabíveis. Sendo o que havia a certificar e nada mais havendo, encerro a 

presente, que por ser expressão de verdade, firmo-a com a fé do meu 

cargo. Nova Canaã do Norte-MT, em 12 de fevereiro de 2020. LISANDRA 

DE FATIMA BRITO Oficiala de Justiça

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-82.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR ALVES MALHEIROS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT19525-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000059-82.2018.8.11.0090. REQUERENTE: AGENOR ALVES MALHEIROS 

FILHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte autora apresentou pedido de desistência da ação por falta de 

interesse processual. Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do 

NCPC, a juntada da carta de citação da parte requerida se deu 

posteriormente ao pedido de desistência e, ainda, que não foi apresentada 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 23 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-26.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BEZERRA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT9415/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000065-26.2017.8.11.0090. REQUERENTE: EDMILSON BEZERRA DE 

ASSIS REQUERIDO: OI S.A Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 

- Da preliminar A parte ré alegou incompetência do juizado especial cível 

para processar e julgar a demanda, sob argumento que se trata de causa 

complexa, ante a necessidade de realização de exame pericial. Contudo, 

tal fundamento não prospera, em razão de que eventual exame pericial é 

prescindível para análise do mérito, bem ainda que a demanda não se trata 

de causa complexa. II.2 - Do mérito Estão presentes as condições da ação 

e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e 

sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há arguições preliminares ou prejudiciais a 

serem analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com 

base no art. 355, inciso I, do NCPC. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por EDMILSON BEZERRA DE 

ASSIS em desfavor de OI S.A. E os pedidos formulados pela parte autora 

não merecem acolhimento. É que ela não se desincumbiu de seu ônus 

probatório subjetivo, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, inexistindo, 

no particular, demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a parte 
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acionada. Afirma a parte demandante ter tentado a resolução 

administrativa com a parte ré para superação do impasse, mas que, sem 

alternativa, não lhe restou outra opção senão o ingresso da presente ação 

judicial. Entanto, para que se possa falar em eventual inversão do ônus da 

prova nos termos da legislação consumerista, é indispensável que a parte 

reclamante apresente um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 

Brasil). No respeitante: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

(...) 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo 

apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor 

e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). E a exigência 

de evidências mais concretas a respeito da controvérsia propalada pela 

parte autora faz-se necessária em razão das inúmeras ações inidôneas 

e/ou fraudulentas que foram propostas nesta região, a exemplo das 

s e g u i n t e s :  1 0 0 0 2 8 2 - 8 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000289-13.2017.8.11.0009 (Colíder); 1000645-71.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 8 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000649-11.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000650-93.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 1 6 5 4 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001958-04.2017.8.11.0009 (Colíder); 8020011-79.2015.8.11.0009 

(Colíder); 1000038-09.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte); 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). É que, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes, como nos casos acima mencionados, fenômeno 

conhecido como “indústria do dano moral”. De outro lado, as medições 

trazidas pela parte autora não possuem condão de comprovar a 

velocidade da internet, tendo em vista que não consta na referida imagem 

o modem de qual a medição é oriunda, bem ainda que há possibilidade de 

situações diversas que interferem na velocidade medida. Alfim, a parte ré 

juntou as telas sistêmicas que demonstram que os reparos solicitados pela 

parte autora foram atendimentos e que os serviços tal como contratados 

estão sendo prestados. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) REJEITO a 

preliminar de incompetência por ser prescindível a realização de exame 

pericial e por não se tratar de causa complexa; b) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito 

em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 23 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-26.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BEZERRA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT9415/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000065-26.2017.8.11.0090. REQUERENTE: EDMILSON BEZERRA DE 

ASSIS REQUERIDO: OI S.A Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 

- Da preliminar A parte ré alegou incompetência do juizado especial cível 

para processar e julgar a demanda, sob argumento que se trata de causa 

complexa, ante a necessidade de realização de exame pericial. Contudo, 

tal fundamento não prospera, em razão de que eventual exame pericial é 

prescindível para análise do mérito, bem ainda que a demanda não se trata 

de causa complexa. II.2 - Do mérito Estão presentes as condições da ação 

e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e 

sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há arguições preliminares ou prejudiciais a 

serem analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com 

base no art. 355, inciso I, do NCPC. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por EDMILSON BEZERRA DE 

ASSIS em desfavor de OI S.A. E os pedidos formulados pela parte autora 

não merecem acolhimento. É que ela não se desincumbiu de seu ônus 

probatório subjetivo, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, inexistindo, 

no particular, demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a parte 

acionada. Afirma a parte demandante ter tentado a resolução 

administrativa com a parte ré para superação do impasse, mas que, sem 

alternativa, não lhe restou outra opção senão o ingresso da presente ação 

judicial. Entanto, para que se possa falar em eventual inversão do ônus da 

prova nos termos da legislação consumerista, é indispensável que a parte 

reclamante apresente um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 

Brasil). No respeitante: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

(...) 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo 

apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor 

e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). E a exigência 

de evidências mais concretas a respeito da controvérsia propalada pela 

parte autora faz-se necessária em razão das inúmeras ações inidôneas 

e/ou fraudulentas que foram propostas nesta região, a exemplo das 

s e g u i n t e s :  1 0 0 0 2 8 2 - 8 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000289-13.2017.8.11.0009 (Colíder); 1000645-71.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 8 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000649-11.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000650-93.2018.8.11.0009 

(Colíder); 1001654-05.2017.8.11.0009 (Colíder); 
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1001958-04.2017.8.11.0009 (Colíder); 8020011-79.2015.8.11.0009 

(Colíder); 1000038-09.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte); 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). É que, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes, como nos casos acima mencionados, fenômeno 

conhecido como “indústria do dano moral”. De outro lado, as medições 

trazidas pela parte autora não possuem condão de comprovar a 

velocidade da internet, tendo em vista que não consta na referida imagem 

o modem de qual a medição é oriunda, bem ainda que há possibilidade de 

situações diversas que interferem na velocidade medida. Alfim, a parte ré 

juntou as telas sistêmicas que demonstram que os reparos solicitados pela 

parte autora foram atendimentos e que os serviços tal como contratados 

estão sendo prestados. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) REJEITO a 

preliminar de incompetência por ser prescindível a realização de exame 

pericial e por não se tratar de causa complexa; b) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito 

em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 23 de novembro de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA 15/2020-NMV

 O EXMO. SR. DR. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA, MM. JUIZ DE 

DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE, 

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

 CONSIDERANDO os termos do Provimento nº. 17/2019-CM, que revoga o 

Provimento n. 10/2016/CM e o Provimento 09/2019/CM e estabelece o 

Plantão Regional no Primeiro Grau de jurisdição do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como no 

plantão semanal;

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro baixar portaria que 

estabeleça a escala de magistrados e servidores, incluindo, 

necessariamente, ao menos dois servidores, devendo um ser oficial de 

justiça, e promover as alterações dessa Escala a partir de solicitações de 

permutas ou outras intercorrências;

 CONSIDERANDO os termos da Portaria nº. 002/2020/DF expedida pela 

Comarca de Alta Floresta, que estabelece a escala do plantão regional do 

Polo IV, referente aos meses de FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL de 2020;

 RESOLVE

 Art. 1º - ESTABELECER a escala de plantão semanal e para os finais de 

semana e feriados, na Comarca de Nova Monte Verde, referente ao mês 

de MARÇO/2020 , da seguinte forma:

 Data

Classe

Juiz (a)

Servidor(a)/Gestor(a)

Servidor(a)/Oficial de Justiça

01/03/2020

Final de Semana

Diego Hartmann

Janice Schroeder

Roberto Luiz Cecconello Júnior

02/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Márcio Jesus Gattiboni

03/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Márcio Jesus Gattiboni

04/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Márcio Jesus Gattiboni

05/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Márcio Jesus Gattiboni

06/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Márcio Jesus Gattiboni

07/03/2020

Final de Semana

Evandro Juarez Rodrigues

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Márcio Jesus Gattiboni

08/03/2020

Final de Semana

Evandro Juarez Rodrigues

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Márcio Jesus Gattiboni

09/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Josimar dos Santos

Roberto Luiz Cecconello Júnior

10/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Josimar dos Santos

Roberto Luiz Cecconello Júnior

11/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Josimar dos Santos

Roberto Luiz Cecconello Júnior

12/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Josimar dos Santos

Roberto Luiz Cecconello Júnior

13/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Josimar dos Santos

Roberto Luiz Cecconello Júnior

14/03/2020

Final de Semana

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Josimar dos Santos

Roberto Luiz Cecconello Júnior

15/03/2020
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Final de Semana

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Josimar dos Santos

Roberto Luiz Cecconello Júnior

16/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juliana Apª Arantes de Souza

Márcio Jesus Gattiboni

17/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juliana Apª Arantes de Souza

Márcio Jesus Gattiboni

18/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juliana Apª Arantes de Souza

Márcio Jesus Gattiboni

19/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juliana Apª Arantes de Souza

Márcio Jesus Gattiboni

20/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juliana Apª Arantes de Souza

Márcio Jesus Gattiboni

21/03/2020

Final de Semana

Janaína Rebucci Dezanetti

Juliana Apª Arantes de Souza

Márcio Jesus Gattiboni

22/03/2020

Final de Semana

Janaína Rebucci Dezanetti

Juliana Apª Arantes de Souza

Márcio Jesus Gattiboni

23/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Edivan Cerqueira Viana

Wagner Erharter

24/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Edivan Cerqueira Viana

Wagner Erharter

25/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Edivan Cerqueira Viana

Wagner Erharter

26/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Edivan Cerqueira Viana

Wagner Erharter

27/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Edivan Cerqueira Viana

Wagner Erharter

28/03/2020

Final de Semana

Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Edivan Cerqueira Viana

Wagner Erharter

29/03/2020

Final de Semana

Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Edivan Cerqueira Viana

Wagner Erharter

30/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Janice Schroeder

Roberto Luiz Cecconello Júnior

31/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Janice Schroeder

Roberto Luiz Cecconello Júnior

CONTATOS

Nome

 Comarca

Vara

Telefone

Endereço

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

(66) 98403-9339

Prédio do Fórum

Edivan Cerqueira Viana

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98462-4155

Prédio do Fórum

Janice Schroeder

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98442-0088

Prédio do Fórum

Jaqueline Romeira Pacheco

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98421-8461

Prédio do Fórum

Josimar dos Santos

Nova Monte Verde

Vara Única

(66) 98452-0291

Prédio do Fórum

Juliana Aparecida Arantes de Souza

Nova Monte Verde

Vara Única

 (66) 98441-2868

Prédio do Fórum

Marcio Jesus Gattiboni

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98429-1828

Prédio do Fórum

Roberto Luiz Cecconello Júnior

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98447-4543

Prédio do Fórum

Wagner Erharter

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98413-6611

Prédio do Fórum

Evandro Juarez Rodrigues

Peixoto de Azevedo

2ª Vara

(66)99205-5365

Prédio do Fórum

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Alta Floresta

2ª Vara

(65)99688-9343
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Prédio do Fórum

Janaina Rebucci Dezanetti

Alta Floresta

3ª Vara

(66)99930-0740

Prédio do Fórum

Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Alta Floresta

Diretoria do Forum

(66)99233-8409

Prédio do Fórum

Roger Augusto Bim Donega

Alta Floresta

5ª Vara

(66)99695-6227

Prédio do Fórum

Tibério de Lucena Batista

Apiacás

Vara Única

(65)99329-7258

Prédio do Fórum

Antônio Fábio da Silva Marquezini

Paranaíta

Vara Única

(66)99672-3601

Prédio do Fórum

Diego Hartmann

Guarantã do Norte

Vara Única

(66) 99910-6161

Prédio do Fórum

 Art. 2º - DETERMINAR que os servidores escalados para o plantão de 

final de semana permaneçam nas dependências do Fórum no horário de 

13h00 às 17h00, nos termos do § 1º do Art. 15 do Provimento 

17/2019-CM, observando-se ainda a regra do Paragrafo Único do Artigo 

19 do mesmo Provimento.

 Parágrafo Primeiro - O plantão de final de semana iniciar-se-á após o 

encerramento do horário final do expediente das sextas-feiras e vésperas 

de feriados e terá seu término no início do horário de expediente do 

primeiro dia útil subsequente.

 Parágrafo Segundo - O Plantão semanal iniciará após o encerramento do 

expediente forense do primeiro dia útil da semana, encerrando-se no início 

do expediente do último dia útil.

 Art. 3º - DETERMINAR que seja encaminhada, pela Central de 

Administração, via malote digital ou e-mail, cópia da escala de plantão de 

magistrados e servidores desta Comarca e suas eventuais alterações à 

Presidência do Tribunal de Justiça, à Corregedoria-Geral da Justiça, à 

Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de Mato Grosso, ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública, à Coordenadoria Judiciária, à Coordenadoria 

de Magistrados, às autoridades policiais locais e demais órgãos ou 

pessoas que possam ter interesse no seu conhecimento, bem como o 

cadastramento no sistema respectivo, conforme Ofício-Circular n. 

66/2019-CCGJ.

 Afixe-se no átrio do Fórum, no local de costume, para conhecimento 

público.

 Publique-se.

 Cumpra-se.

 Nova Monte Verde-MT, 14 de fevereiro de 2020.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000413-70.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

HYORRANA TAISSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA OAB - MT7216-O (ADVOGADO(A))

VALDECIR PRIBE (TESTEMUNHA)

2ª Vara Cível - Tangará da Serra/MT (DEPRECANTE)

WILSON FRANCISCO ROTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos... Tendo em vista a necessidade de adequação da pauta, 

CANCELA-SE a audiência designada para o dia 14.02.2020, às 13h30min e 

REDESIGNA-SE para o dia 16.03.2020, às 15h00min. Portanto, à 

SECRETARIA para: 1. CUMPRIR conforme decisão anterior. Intimar. 

Cumprir.

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

Processo Número: 1000084-24.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA JUVILIANA CARNELOS OAB - MT20851/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. N. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos... Trata-se de “Ação de alimentos com pedido de tutela de urgência” 

ajuizada por G. N. N, representado por sua genitora Jeisieli Alana Nochelli, 

contra Claudenor Simão Nascimento. Narra a Inicial que a representante do 

menor teve um relacionamento com a parte-requerida e da relação nasceu 

G. N. N. Relata que o requerido não vem cumprindo regularmente o seu 

dever de prestar alimentos ao filho. Por isso é que se requer a fixação de 

alimentos provisórios no valor de 748,08 (setecentos e quarenta e oito 

reais e oito centavos). Foram juntados documentos. É, ao que parece, o 

necessário a ser destacado. II FUNDAMENTO Verificando-se 

aparentemente atendido os conteúdos dos artigos 319 e 320, ambos do 

CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a 

Inicial. Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, conforme recomenda o 

artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. Quanto ao benefício da 

“gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), DEFERE-SE, o que, como se 

sabe, não é situação imutável, bem com não é imune a discussões no bojo 

do processo. Pois bem. Requereu-se a concessão de “tutela provisória de 

urgência”, exatamente a fixação de “alimentos provisórios”. Para a 

concessão da medida pleiteada, devem estar presentes os requisitos 

exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: 

probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (periculum in mora). Entende-se como fumus 

boni iuris, um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe. Por 

outro lado, o periculum in mora é conceituado a partir das consequências 

que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a 

apreciação ou cumprimento satisfativo e satisfatório do quanto pedido. 

Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in mora é requisito 

indispensável para a concessão de tutela de urgência em caráter 

antecipado. Partindo destas premissas, quanto à “probabilidade do direito”, 

o que se tem é um filho pedindo alimentos para o pai. Embora salte aos 

olhos o dever de prestação, importante apontar os fundamentos 

normativos. Da Constituição Federal vêm: Art. 227. É dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. [...] Art. 229. Os pais têm o 

dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm 

o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 

Já no Código Civil, há, dentre outros: Art. 1.696. O direito à prestação de 

alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os 

ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em 

falta de outros. Aplicando-se o ECA em situações de risco, verificam-se 

mais alguns dispositivos específicos, como: Art. 4º É dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 448 de 547



comunitária. Art. 33, §4o Salvo expressa e fundamentada determinação 

em contrário, da autoridade judiciária competente, ou quando a medida for 

aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança 

ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas 

pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de 

regulamentação específica, a pedido do interessado ou do Ministério 

Público. Nota-se que até mesmo em situação de deferimento da guarda a 

terceiros não se afasta do genitor o dever de prestar alimentos. Portanto, 

ao pleitear a “fixação de alimentos”, o que deve ser apontado é: há 

pressuposto fático-normativo indicado de que os alimentos, ao final do 

processo, deverão ser prestados o menor pelo requerido? A resposta, 

quanto a isso, é afirmativa, pois o menor, no presente caso, tem o direito 

de receber os alimentos do requerido. No que se refere ao perigo de não 

se ter tal provimento provisório (o “periculum in mora”), a resposta é a 

mesma, já que os alimentos, por óbvio, são imprescindíveis à saúde e à 

vida do menor. Assim, entende-se razoável fixar a obrigação alimentar em 

valor correspondente a 1/3 do salário mínimo vigente. III DISPOSITIVO Por 

isso, FIXAM-SE os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 1/3 (um terço) do salário 

mínimo vigente (R$348,34 na data de hoje). IV DELIBERAÇÕES FINAIS No 

mais, observando-se o artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 24.03.2020, às 09h30min, na sala de audiências da 

Vara Única do Fórum desta Comarca. No mais, à SECRETARIA para: 1. 

INTIMAR a parte-requerente da presente decisão, bem como para 

comparecer à audiência; 2. CITAR a parte-requerida para conhecimento do 

processo, bem como INTIMÁ-LA para pagar os alimentos provisórios 

fixados (R$348,34), os quais deverão ser pagos até o dia 10 de cada 

mês, a contar da presente intimação, além de INTIMÁ-LA a comparecer à 

audiência de conciliação; 3. FICA ESCLARECIDO que, não havendo 

conciliação, a parte-requerida deve oferecer resposta (inclusive 

contestação) no prazo de 15 dias a contar da audiência (art. 335, I, do 

CPC), atentando-se ao previsto no art. 344 do CPC; a. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, ao Ministério Público para impugnação no prazo legal ou, se for o 

caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o que 

entender de direito; b. Após, conclusos. CIENTIFICAR o Ministério Público, 

inclusive para comparecer à audiência. Intimar. Cumprir.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000513-25.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA BRAGA DE SOUZA FABRICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIELY CAMILO BORDINI OAB - SP387986 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. F. D. S. (REQUERIDO)

T. F. F. D. S. (REQUERIDO)

MILENE FABRICIO FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Ministério Público da Comarca de Nova Monte Verde (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Prestado o compromisso deverá o inventariante, 

dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o 

compromisso, fazer as primeiras declarações (...) SEDE DO VARA ÚNICA 

DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000848-44.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA MODOTTE (AUTOR(A))

DARLENE APARECIDA MOREIRA MODOTTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA MODOTTE OAB - RO1356 (ADVOGADO(A))

JULIENE DA PENHA FARIA DE ARAUJO OAB - SP224574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERIVALDO NUNES DE ASSIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Considerando que a citação por carta restou infrutífera, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora para que efetue o 

recolhimento do valor referente à diligência do Oficial de Justiça por 

intermédio do novo sistema CPD - Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, 

devendo a guia ser emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça 

(http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias online – Diligência – Emissão 

de Guia de Diligência, com o correto preenchimento dos dados 

processuais para vinculação do depósito, no prazo de 05 dias. I. Guia 

para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00 cada) = 01 VALOR TOTAL A 

SER RECOLHIDO: R$ 14,00 (quatorze reais). SEDE DO VARA ÚNICA DE 

NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, 

NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000291-12.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647 

(ADVOGADO(A))

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

ANDRÉ STUART SANTOS OAB - MS0010637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA FARIAS ZAMPA - ME (REQUERIDO)

RENATA FARIAS ZAMPA (REQUERIDO)

LINDOMAR FARIAS SANTOS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte autora para que 

efetue o depósito das despesas da diligência complementar do Sr. Oficial 

de Justiça, observando o contido no Provimento 7/2017-CGJ. Novo São 

Joaquim, 17 de fevereiro de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria

Decisão

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

Processo Número: 1000075-17.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MATEUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILLY NUNES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000075-17.2020.8.11.0106. 

AUTOR(A): HELIO MATEUS DA SILVA REU: EMILLY NUNES DA SILVA 

Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos 

referidos pressupostos. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 17 de Fevereiro 

de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000070-92.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO RCI BRASIL S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000070-92.2020.8.11.0106. 

AUTOR(A): NILSON DA SILVA REU: BANCO RCI BRASIL S.A Malgrado 

tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência judiciária, é 

possível perceber pela inicial a existência de elementos que evidenciam a 

falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Assim, 

nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 

2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos referidos pressupostos. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 17 de Fevereiro de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000067-40.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIO ZINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISIO ANIBAL ARAUJO ABDALLA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000067-40.2020.8.11.0106. 

AUTOR(A): VITORIO ZINI REU: TARCISIO ANIBAL ARAUJO ABDALLA O 

artigo 292, inciso II, ao estipular a forma de cálculo das custas judiciais 

atinentes à discussão de atos jurídicos é clara ao estipular que: Art. 292. 

O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: 

(…) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o 

cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato 

jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; No caso presente, 

vemos que a parte, malgrado alegue um inadimplemento específico, e 

tenha utilizado tal inadimplemento para o cálculos das custas, requer como 

objeto da ação a rescisão contratual. Assim, o valor da causa deve ser o 

valor total do contrato. Diante do exposto, determino que seja a parte 

autora intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial com o 

correto valor da causa e, na mesma oportunidade, recolher as custas e 

taxas remanescentes, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 17 de Fevereiro de 2020 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000093-38.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000093-38.2020.8.11.0106. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: SEBASTIAO 

RODRIGUES Estando o feito, aparentemente, em conformidade com o 

artigo 783 da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil) e tendo o exequente apresentado-se como o credor à quem a lei 

confere o título executivo (artigo 778 caput), cite-se o executado, nos 

termos do artigo 238 caput do diploma referido, para integrar a relação 

processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita 

na pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência. Conforme 

exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no 

mandado que a citação tem como finalidade a quitação do débito no prazo 

de 03 (três) dias (artigo 827, parágrafo 1º) ou, se for o caso, a 

apresentação de embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias 

(artigo 915 caput). O termo inicial para o pagamento será aquele previsto 

no artigo 829 caput (três dias a partir da citação), enquanto o termo inicial 

para a apresentação dos embargos será o do artigo 231 do Código de 

Processo Civil, excluído, no presente caso, a benesse do artigo 229 do 

diploma citado. Acaso intencione o executado apresentar embargos à 

execução, deverá fazê-lo por meio de distribuição por dependência ao 

presente feito, o qual será autuado em apartado, devendo a resistência 

ser instruída com cópias das peças processuais relevantes. Fixo desde já 

os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do montante 

do débito, a par do que preceitua o artigo 827 do Código de Processo Civil, 

patamar este que será reduzido pela metade no caso de tempestivo e 

integral pagamento (artigo 827, parágrafo 1º) ou elevado até o montante 

de 20% (vinte por cento) no caso de rejeição dos embargos ou se houver 

significativa dificuldade no atingimento da finalidade do procedimento, 

considerando para tal o trabalho realizado pelo causídico representante do 

exequente. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 17 de Fevereiro de 2020 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000078-69.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BELARMINA ROSA DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000078-69.2020.8.11.0106. 

AUTOR(A): BELARMINA ROSA DE SANTANA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 
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estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Não sendo caso, ad 

initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 17 de Fevereiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000068-25.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000068-25.2020.8.11.0106. 

REQUERENTE: ZILMA FERREIRA DOS SANTOS ESPÓLIO: VALQUIRIA 

GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES Inicialmente, antes inclusive de 

analisar a possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma 

questão de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não 

detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência 

judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de 

Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, 

parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família. Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado 

pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por 

uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos 

julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 
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constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Vista dos autos ao 

Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 17 de Fevereiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença

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

Processo Número: 1000044-31.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI TENORIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATTIANY DIAMANTINO CABRAL MOURA OAB - GO49933 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alerrandra Candida de Oliveira (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 1000044-31.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): VANDERLEI TENORIO DE OLIVEIRA REU: ALERRANDRA 

CANDIDA DE OLIVEIRA O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de 

Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários advocatícios, eis que as 

partes são beneficiárias da justiça gratuita. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Dispensada a intimação das 

partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 da Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo nada requerido no prazo de 

10 (dez) dias, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

deliberação judicial. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 17 de Fevereiro de 

2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000283-35.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN JULIA BARBOSA OAB - MT25584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE SILVA SOARES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 1000283-35.2019.8.11.0106. 

REQUERENTE: MIGUEL DIAS DOS SANTOS REQUERIDO: FRANCIELE 

SILVA SOARES O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 

2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 
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mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários advocatícios, eis que as 

partes são beneficiárias da justiça gratuita. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Dispensada a intimação das 

partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 da Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo nada requerido no prazo de 

10 (dez) dias, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

deliberação judicial. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 17 de Fevereiro de 

2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000245-23.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MENDES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAISA PRUDENTE SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 1000245-23.2019.8.11.0106. 

REQUERENTE: MARCIO MENDES OLIVEIRA REQUERIDO: LAISA PRUDENTE 

SOUZA OLIVEIRA Na decisão anterior fora à parte negado os benefícios 

da gratuidade judiciária. No entanto, mesmo devidamente cientificado de tal 

decisão e mesmo já tendo transcorrido o prazo para o pagamento das 

referidas custas, o autor não a recolheu a, pelo compulso dos autos, 

vemos que não há qualquer decisão superior suspendendo os efeitos do 

decisum antes referido. Assim, na presente fase processual, vemos que o 

caso é de extinção do processo, eis que o artigo 290 caput do Código de 

Processo Civil é claro ao aduzir que: Art. 290. Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias. Percebe-se por uma vaga leitura do regramento referido que a mera 

ausência de preparo da ação no prazo legal enseja o cancelamento da 

distribuição. Por preparo deve-se entender todas as custas processuais. 

No caso dos autos, vê-se que a parte autora fora intimada para 

recolhimento das custas mas quedou-se inerte. Portanto, vemos que o 

caso em apreço é de extinção do processo, com o cancelamento da 

distribuição. Insta ainda consignar que, diferentemente do que prevê o 

Código de Processo Civil no artigo 485, parágrafo 1º, a extinção do 

processo por ausência de recolhimento de custas independe de prévia 

intimação da parte, consoante assentado entendimento jurisprudencial do 

Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 59142 / RS AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0170053-9 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO EM FACE DA REJEIÇÃO DA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO 

MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO 

DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. Cancelamento da distribuição da 

impugnação ao cumprimento de sentença por falta de preparo. Nos casos 

em que não instaurada a relação jurídica processual, decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias para recolhimento das custas iniciais, o juiz deverá 

determinar o cancelamento da distribuição da impugnação e seu 

consequente arquivamento, independentemente de prévia intimação do 

impugnante ou de seu advogado, à luz do disposto no artigo 257 do CPC. 

Precedentes da Corte Especial. 2. Agravo regimental desprovido, com 

aplicação de multa. Dispositivo Isto posto, julgo extinto o presente 

processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Efetue-se o cancelamento da distribuição. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 17 de Fevereiro de 2020 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000287-72.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO PRADO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 1000287-72.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): DIONISIO PRADO DE CARVALHO REU: AYMORE Na decisão 

anterior fora à parte negado os benefícios da gratuidade judiciária. No 

entanto, mesmo devidamente cientificado de tal decisão e mesmo já tendo 

transcorrido o prazo para o pagamento das referidas custas, o autor não 

a recolheu a, pelo compulso dos autos, vemos que não há qualquer 

decisão superior suspendendo os efeitos do decisum antes referido. 

Assim, na presente fase processual, vemos que o caso é de extinção do 

processo, eis que o artigo 290 caput do Código de Processo Civil é claro 

ao aduzir que: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Percebe-se por uma 

vaga leitura do regramento referido que a mera ausência de preparo da 

ação no prazo legal enseja o cancelamento da distribuição. Por preparo 

deve-se entender todas as custas processuais. No caso dos autos, vê-se 

que a parte autora fora intimada para recolhimento das custas mas 

quedou-se inerte. Portanto, vemos que o caso em apreço é de extinção do 

processo, com o cancelamento da distribuição. Insta ainda consignar que, 

diferentemente do que prevê o Código de Processo Civil no artigo 485, 

parágrafo 1º, a extinção do processo por ausência de recolhimento de 

custas independe de prévia intimação da parte, consoante assentado 

entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no 

AREsp 59142 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2011/0170053-9 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 

544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO EM 

FACE DA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. 

IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. Cancelamento da 

distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença por falta de 

preparo. Nos casos em que não instaurada a relação jurídica processual, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento das custas iniciais, 

o juiz deverá determinar o cancelamento da distribuição da impugnação e 

seu consequente arquivamento, independentemente de prévia intimação 

do impugnante ou de seu advogado, à luz do disposto no artigo 257 do 

CPC. Precedentes da Corte Especial. 2. Agravo regimental desprovido, 

com aplicação de multa. Dispositivo Isto posto, julgo extinto o presente 
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processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Efetue-se o cancelamento da distribuição. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 17 de Fevereiro de 2020 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000049-53.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. S. C. (EXEQUENTE)

NUBIA RAMOS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO FEITOZA COSTA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 1000049-53.2019.8.11.0106. 

EXEQUENTE: NUBIA RAMOS DE SOUZA, A. C. S. C. EXECUTADO: 

GILBERTO FEITOZA COSTA O artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: 

(...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que a parte demonstrou 

documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais 

resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção. 

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 17 de Fevereiro de 2020 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000185-84.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO DONIZETI NUNES OAB - MT2420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ZANONI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 1000185-84.2018.8.11.0106. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROBERTO ZANONI Na decisão anterior, 

fora a parte autora intimada para emendar a inicial. Não houve 

manifestação até a presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo 

deferido anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput 

do Código de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é 

necessária a intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça 

vestibular, já que tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. 

Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Condeno o autor no pagamento das custas e despesas 

processuais. Deixo de condenar a parte no pagamento dos honorários 

advocatícios, em razão da inexistência da formação da relação jurídico 

processual. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 17 de 

Fevereiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-07.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDES FERREIRA ROQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO VITAL CHAVES OAB - SP0257874A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010083-07.2015.8.11.0106. REQUERENTE: KENEDES FERREIRA ROQUE 

REQUERIDO: RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A Indefiro o 

pedido de constante no ID 28080152, eis que os valores depositados nos 

autos não pertencem ao requerente. Intime-se o requerido para a 

apresentação de conta bancária no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 17 de Fevereiro de 2020 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000090-83.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILHIAR FERRAZ DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000090-83.2020.8.11.0106. EXEQUENTE: N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME 

EXECUTADO: WILHIAR FERRAZ DA SILVA - ME Inicialmente, determino 

que o trâmite processual ocorra sem o recolhimento de custas prévias em 

primeiro grau de jurisdição, conforme expressa disposição contida no 

artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o 

feito, aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 
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previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cancele-se a audiência anteriormente aprazada, eis que o rito executivo 

difere do rito de conhecimento. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 17 de 

Fevereiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-28.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDES FERREIRA ROQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000191-28.2017.8.11.0106. REQUERENTE: KENEDES FERREIRA ROQUE 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA O artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No 

caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada ao feito que a 

parte demonstrou documentalmente a quitação da obrigação. Diante do 

exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não ser 

declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Autorizo a expedição de alvará para a conta 

informada no ID 28080155, eis que pertencente à própria parte. Segue, 

anexo, o extrato do alvará. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 17 de 

Fevereiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000477-68.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. L. P. (REQUERENTE)

A. R. R. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

VALMIR TRAVASSOS LEDO OAB - PR81819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000477-68.2019.8.11.0095. 

REQUERENTE: ANTONIA REGINA RODRIGUES LIAR, M. L. L. P. 

REQUERIDO: JOSIAS RIBEIRO PINHEIRO Vistos. Tendo em vista o termo 

juntado retro, REDESIGNO a audiência de conciliação pra o dia 26 de 

março de 2020 às 13h:00min. EXPEÇA-SE carta precatória para citação do 

requerido pessoalmente e intime-se a requerente a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados, 

obrigatoriamente. Os mandados direcionados ao requerido deverão conter 

apenas os dados necessários à audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar 

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

mandados destinados à requerente e ao requerido que o não 

comparecimento injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO 

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

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

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

intimação. EXPEÇA-SE o necessário. INTIMEM-SE. Às providências. 

CUMPRA-SE. PARANAITÁ, 20 de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1000027-91.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

AQUELE DALA LASTA DOS SANTOS OAB - 037.931.321-96 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

A. E. D. S. P. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000027-91.2020.8.11.0095. 

REPRESENTANTE: AQUELE DALA LASTA DOS SANTOS REU: ANTONIO 

EDSON DE SOUZA PEREIRA Vistos. Recebo a inicial, bem como DEFIRO a 

gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da 

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

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

99, da Lei 13.105/15. O presente feito deverá tramitar sob segredo de 

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

NOTIFIQUE-SE a Assistência Social e o Psicólogo credenciados junto ao 

TJ/MT, para que realizem estudo psicossocial na residência da genitora 

Sra. AQUELE DALA LASTA DOS SANTOS, apresentando, no prazo de 30 

(trinta) dias, relatório conclusivo, informando se esta realmente ostenta 

condições para continuar o exercício da guarda dos menores. Ademais, 

NOTIFIQUE-SE a Assistência Social e o Psicólogo credenciados junto ao 

TJ/MT para que proceda a realização de estudo psicossocial na residência 

do genitor Sr. ANTONIO EDSON DE SOUZA PEREIRA, apresentando, no 

prazo de 30 (trinta) dias, relatório conclusivo, informando se este ostenta 

condições para o exercício da guarda dos menores. Por entender medida 

cabível, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de março de 

2020, às 13h20min, a ser realizada com o conciliador, no Fórum desta 

Comarca de Paranaíta/MT, oportunidade em que “todos os esforços 

deverão ser empreendidos para a solução consensual da controvérsia”, 

salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual” 

(art. 696, NCPC). CITE-SE a requerida e INTIME-SE o requerente a fim de 

que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados, 

obrigatoriamente. Os mandados direcionados ao requerido deverão conter 

apenas os dados necessários à audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar 

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

destinados a parte requerente e a requerida que o não comparecimento 

injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e 

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

causa. Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória deverá 

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

intimação. Haja vista que o Novo Código de Processo Civil revogou tão 

somente os arts. 16 a 18 da Lei 5.478/68, que tratavam da execução de 

alimentos, por certo que o art. 4º da Lei de Alimentos permanece em vigor. 

Assim, por imposição legal e por haver expressa menção da necessidade 

dos menores no recebimento dos alimentos, bem como por não haver nos 

autos comprovação da renda atual mensal do requerido, FIXO os alimentos 

provisórios no importe 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, ou 

seja R$ 313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos), desde a 

citação, que deverá ser depositado na conta bancária a ser informada 

pela requerente nos autos. CIÊNCIA ao Ministério Público. EXPEÇA-SE o 

necessário. Às providências. CUMPRA-SE. PARANAITÁ, 20 de janeiro de 

2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000564-24.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DIAS DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLAINE LORRAINE RODRIGUES DE SOUSA 06841427246 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000564-24.2019.8.11.0095. 

REQUERENTE: EDSON DIAS DOS SANTOS FILHO REQUERIDO: 

CAROLAINE LORRAINE RODRIGUES DE SOUSA 06841427246 Vistos. 

Trata-se de ação denominada “Cancelamento de Registro cc Indenização 

por Dano Moral”, que EDSON DIAS DOS SANTOS FILHO move em 

desfavor de CAROLINE RODRIGUES DE SOUSA, ambas qualificadas nos 

autos. Aduz a parte autora que foi negado créditos na cidade onde reside 

ao argumento de que seu nome estaria negativado nos órgãos de 

controle, sendo constatado em seu nome o registro do Contrato nº 

15727006918, no valor de R$ 899,99, com data de vencimento 29/08/2019 

e data de inclusão em 20/10/2019. Todavia, afirma que a fatura foi paga 

em 30/08/2019. Trazendo as premissas legais, pugna pelo deferimento da 

tutela de urgência para que a empresa requerida retire o nome do 

requerente no banco de maus pagadores e, ao final, a procedência da 

ação para condenar a requerida ao pagamento de dano moral. É o breve 

relato. Decido. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no 

artigo 98 do CPC/2015, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis 

que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

Anote-se junto ao Cartório Distribuidor. O art. 300 do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015), cuja incidência, sendo norma de caráter processual, é 

imediata aos processos em curso, estabelece que a tutela de urgência 

será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido 

dispositivo legal, a tutela de urgência, não será concedida se houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com tais 

considerações, verifico, no caso vertente, que é de rigor o deferimento do 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, uma vez que 

presentes os requisitos legais autorizadores para tanto, constantes do 

artigo 300 do CPC/2015. Com efeito, analisando os documentos acostados 

à inicial, verifico que a parte autora alega que pagou o débito e, ainda 

assim, teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, de modo 

que, ante a alegação da inexistência do débito, a negativação se mostra, 

“a priori”, ilegítima. Nota-se que o autor juntou comprovante de pagamento 

da fatura, que inclusive possui data de vencimento igual do título apontado 

no orgão de restrição ao crédito. Além disso, presente o risco de ocorrer 

dano irreparável ou de difícil reparação, já que todos sabem os efeitos 

nefastos da negativação do nome, deixando o negativado impedido de 

realizar as mais simples transações negociais que necessitam de crédito. 

Ademais, não há risco de irreversibilidade no deferimento da medida, na 

forma do artigo 300, § 3º, do CPC, uma vez que poderá a parte requerida 

incluir novamente o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito se, ao final, ficar demonstrado que o débito existe. Nesse sentido, 

é a jurisprudência: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

0012983-20.2015.8.11.0003 EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – 

DÉBITO ADIMPLIDO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO 

– REDUÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A inclusão ou manutenção indevida do nome do 

consumidor nos cadastros de proteção ao crédito configura dano moral, o 

qual se opera in re ipsa. 2. O arbitramento da indenização por danos 

morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e 

repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da 

exequibilidade, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade. (N.U 

0012983-20.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) Posto isso, DEFIRO 

A TUTELA ANTECIPADA para o fim de determinar a imediata baixa do 

nome da parte autora nos orgãos de restrição ao crédito, referente ao 

débito discutido nestes autos, até ulterior ordem judicial em contrário, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 30 

(trinta) dias e revertida em favor da parte autora. Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo requerente e sua hipossuficiência, 

declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. Analisando 

os autos, verifico a possibilidade de composição amigável no presente 

feito. Assim, entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as 

partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui 

para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. 

Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 05 de março de 2020, 

às 13h00min, a ser realizada junto ao conciliador deste juízo, no Fórum 

desta comarca. Cite-se a requerida e intime-se a parte requerente a fim de 

que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados ou 

defensores públicos, obrigatoriamente. Consigne-se em nos mandados 

destinados ao Requerente e ao Requerido que o não comparecimento 

injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e 

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

causa (art. 334, §8º, CPC). Restando infrutífera a conciliação, a peça 

contestatória deverá observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual 

independe de nova intimação. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Às providências. Cumpra-se. 

PARANAITÁ, 10 de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO MARQUEZINI Juiz(a) 

de Direito PARANAITÁ, 10 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001710-03.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS OAB - MT12692/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1001710-03.2019.8.11.0095. AUTOR(A): 

LINDINALVA DE OLIVEIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 1) Recebo a 

inicial e DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade 

da afirmação do requerente (pessoa física) de que não possui recursos 

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

do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. 2) DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 07 de abril de 2020, às 14h20min, a ser realizada pela 

Conciliadora credenciada neste Juízo, nos termos do art. 334, do Código 

de Processo Civil. 3) CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC, para que compareça à referida 

solenidade, consignando que o prazo de quinze (15) dias para oferecer 

resposta, começará a fluir a partir da realização da audiência, sob pena 

de se reputarem verdadeiros os fatos narrados na inicial, conforme 

disposto no artigo 344 do CPC. 4) Após, caso exitosa a conciliação, 

RETORNEM os autos a este Juízo e façam CONCLUSOS para 

homologação do acordo, ou, caso inexitosa, façam CONCLUSOS para 

ulterior deliberação. INTIMEM-SE. Às providências. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. PARANAITÁ, 13 de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO 

MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001711-85.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DOS SANTOS CHAVES NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS OAB - MT12692/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1001711-85.2019.8.11.0095. AUTOR(A): 

CLEONICE DOS SANTOS CHAVES NUNES REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. 1) Recebo a inicial e DEFIRO a gratuidade de justiça diante da 

presunção de veracidade da afirmação do requerente (pessoa física) de 

que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. 2) DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 07 de abril de 2020, às 15h00, a ser 

realizada pela Conciliadora credenciada neste Juízo, nos termos do art. 

334, do Código de Processo Civil. 3) CITE-SE e INTIME-SE a parte 
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requerida, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à referida solenidade, consignando que o prazo de quinze (15) 

dias para oferecer resposta, começará a fluir a partir da realização da 

audiência, sob pena de se reputarem verdadeiros os fatos narrados na 

inicial, conforme disposto no artigo 344 do CPC. 4) Após, caso exitosa a 

conciliação, RETORNEM os autos a este Juízo e façam CONCLUSOS para 

homologação do acordo, ou, caso inexitosa, façam CONCLUSOS para 

ulterior deliberação. INTIMEM-SE. Às providências. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. PARANAITÁ, 13 de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO 

MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000461-17.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. D. J. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000461-17.2019.8.11.0095. 

EXEQUENTE: MIRIELE DA SILVA PIRES EXECUTADO: LEANDRO PEDROSO 

DE JESUS Vistos, Tendo em vista a juntada do comprovante de pagamento 

retro, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste nos autos em termos de prosseguimento, sob pena de 

extinção. Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

PARANAITÁ, 20 de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000461-17.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. D. J. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000461-17.2019.8.11.0095. 

EXEQUENTE: MIRIELE DA SILVA PIRES EXECUTADO: LEANDRO PEDROSO 

DE JESUS Vistos, Tendo em vista a juntada do comprovante de pagamento 

retro, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste nos autos em termos de prosseguimento, sob pena de 

extinção. Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

PARANAITÁ, 20 de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000459-47.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

W. R. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

B. L. D. S. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 1000459-47.2019.8.11.0095. 

REQUERENTE: WENDI RIBEIRO DINIZ REQUERIDO: BRUNO LEONARDO DA 

SILVA MARTINS Vistos. Ante o exposto, em consonância com o parecer 

ministerial, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 487, inciso III do Código de Processo Civil (Lei 

13.105/15). Expeça-se termo de guarda definitiva do menor. em favor de 

sua Genitora. Uma vez que se trata de causa de natureza expressamente 

elencada no §2º, do art. 12, do CPC, não se aplica a ordem cronológica 

preferencial de julgamento ao presente feito. Isentas as partes de custas 

processuais, por serem beneficiários da gratuidade de justiça. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. PARANAITÁ, 13 de janeiro de 2020. ANTÔNIO 

FÁBIO MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1000502-81.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. V. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. E. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000502-81.2019.8.11.0095. AUTOR(A): 

EVERLIN CRISTINA VERISSIMO DIAS REU: GILMARIO SANTOS 

EVANGELISTA Vistos. DEFIRO o requerimento formulado pela parte 

autora. OFICIE-SE o INSS para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se o requerido Gilmario Santos possui vínculo empregatício com anotação 

no RGPS, inclusos os documentos pertinentes. Outrossim, intime-se a 

parte autora para informar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o número 

de RG e CPF da parte requerida, a fim de possibilitar a pesquisa do 

endereço do requerido. Após, conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

PARANAITÁ, 5 de fevereiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO MARQUEZINI 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001569-81.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. M. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

JOYCE MENDES VALERIO OAB - 044.419.081-30 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1001569-81.2019.8.11.0095. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: P. H. M. C. REPRESENTANTE: JOYCE 

MENDES VALERIO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. RECEBO a inicial e determino 

as seguintes providências. 1 - Pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, 

d a t a d o  d e  2 0 . 0 4 . 2 0 1 1 ,  a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l 

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

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

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

deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já encaminhou os 

quesitos para serem respondidos pelo “expert”. 3 - INTIMEM-SE as partes 

do estudo social, quando poderão, no prazo de 05 dias, indicar quesitos e 

assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não 

indicados. 2 - No mesmo passo, NOTIFIQUE-SE o Sr. Assistente Social 

credenciado pelo TJ/MT para, no prazo de 30 dias, apresentar o 

respectivo estudo social. 4 - ENCAMINHEM-SE os quesitos. 5 - Após, com 

o encaminhamento dos autos, CITE-SE a Autarquia demandada para, no 

prazo legal, responder aos termos da inicial, oportunidade em que 

manifestará sobre o laudo socioeconômico. 6 - Em seguida, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre o estudo 

social, quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses 

levantadas na contestação. 7 - Por fim, DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência econômica. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. PARANAITÁ, 13 de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO 

MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Comarca de Pedra Preta

Decisão

AUTOS - CIA: 0751169-72.2019.8.11.0022

 Vistos, etc.

Cuida-se de Suscitação de Duvida Inversa proposta por Amerra-Leaf 
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Agro Recovery I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não 

padronizados em desfavor da Oficiala do Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca de Pedra Preta, face a nota devolutiva apresentada quanto 

ao registro de penhora do imóvel matriculado sob nº 870, do CRI local.

Em manifestação, a Oficiala de Registro asseverou que deixou de 

proceder a averbação na matricula do referido imóvel em razão de que 

havia sido dado em hipoteca, em garantia de cédula de crédito rural cujo 

prazo de vencimento não havia decorrido, encontrando óbice, portanto, 

em razão do disposto no art. 69, do Decreto-lei 167/67. Discorreu por fim, 

que o prazo de vencimento da cédula de crédito rural se ultimou em 30 de 

abril de 2019.

Os autos vieram conclusos.

 É o relato.

Fundamento e decido.

O suscitante insurgiu-se contra a nota de devolução do pedido de registro 

de penhora do imóvel objeto da matrícula n.º 870, da Oficiala do Registro 

de Imóveis desta Comarca, em razão de estarem onerados por hipoteca 

cedular.

 Pois bem, sem razão o suscitante.

Dispõe o artigo 69 do Decreto-lei nº 167/1967, que trata da cédula de 

crédito rural que:

"Os bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos pela cédula de 

crédito rural não serão penhorados, arrestados ou sequestrados por 

outras dívidas, do emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante, 

cumprindo ao emitente ou ao terceiro empenhador ou hipotecante 

denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência 

ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos 

resultantes de sua omissão" (grifo meu).

 Muito embora a jurisprudência pátria admita a relativização da regra da 

impenhorabilidade do imóvel dado em garantia de cédula de crédito rural, 

não se pode olvidar que se trata de uma excepcionalidade.

 Desse modo, via de regra, deve prevalecer a regra geral da 

impenhorabilidade, de modo a se preservar o direito de preferência do 

credor hipotecário, bem como a satisfação do crédito.

 Nesse sentido, colha-se jurisprudências do Tribunal de Justiça de São 

Paulo:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS Cumprimento provisório de sentença Insurgência 

recursal contra a r. decisão que determinou o levantamento da penhora de 

bem imóvel dado em garantia hipotecária em cédula de crédito rural 

Impenhorabilidade prevista no artigo 69, do DEC. Lei nº 167/67 Ausência 

de comprovação das situações capazes de excepcionar a regra da 

impenhorabilidade, nos termos do entendimento jurisprudencial do C. 

Superior Tribunal de Justiça que tem admitido em alguns casos a 

relativização da regra, como na hipótese em que comprovada a 

preferência de créditos em razão de sua natureza Levantamento que 

deve ser mantido RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;  Agravo de Instrumento 

2211983-85.2017.8.26.0000; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 

35ª Câmara de Direito Privado; Foro de José Bonifácio - 1ª Vara Cível; Data 

do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro: 19/04/2018, grifo meu).

 IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL 

IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 69 DO DECRETO-LEI 167/67 

Como regra, o imóvel dado em garantia hipotecária em cédula de crédito 

rural é impenhorável (art. 69, Decreto-lei nº 167/67). Excepcionalmente, é 

possível a penhora do imóvel dado em garantia, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, cedendo passo a outros tipos de créditos 

com maior preferência, como o crédito alimentar, trabalhista ou fiscal. No 

caso em tela, não restou configurada qualquer dessas hipóteses 

excepcionais autorizadoras da penhora - Levantamento da penhora que 

fica mantido RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 

2003304-51.2015.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 

23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 25/03/2015; Data de Registro: 29/03/2015, grifo meu).

 Destarte, não se vislumbra na espécie nenhuma das hipóteses que 

permitem excepcionar a regra da impenhorabilidade dos imóveis dados em 

garantia hipotecária.

De outro norte, observa-se que na época da apresentação do título o 

imóvel de matrícula n.º 870 estava hipotecado, cujo prazo de vencimento 

não havia decorrido. Entretanto, conforme se verifica das informações 

prestadas pela Oficiala o mesmo se ultimou em 30 de abril de 2019.

Destarte, considerando-se que decaiu o prazo de vigência da hipoteca, 

poderá o suscitante, acaso ainda tenha interesse, comparecer até a 

serventia a fim de registrar seu título.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 201 da Lei n.º 6.015/1973 e 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE, com 

resolução de mérito, a suscitação de dúvida ora apresentada.

Intimem-se. Decorrido o prazo legal, ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Pedra Preta-MT, 14 de fevereiro de 2020.

 (assinado digitalmente)

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001346-56.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON KLASENER (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILSE KLASENER (INVENTARIADO)

LINDOLFO KLASENER (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

WILSON KLASENER (HERDEIRO)

ALTAIR KLASENER (HERDEIRO)

DULCI KLASENER NADAL (HERDEIRO)

CLADIS KLASENER BARBOSA (HERDEIRO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001346-56.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) 

POLO ATIVO: Nome: WILSON KLASENER Endereço: Avenida Presidente 

Médici, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: 

Nome: LINDOLFO KLASENER Endereço: desconhecido Nome: ILSE 

KLASENER Endereço: desconhecido FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS 

PATRONOS DO POLO ATIVO para apresentar as primeiras declarações 

no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do compromisso, nos termos do 

artigo 620 do Código de Processo Civil. PEDRA PRETA, 17 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000326-30.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ROZA BATISTA (EXEQUENTE)

J. G. B. D. S. (EXEQUENTE)

I. B. D. S. (EXEQUENTE)

V. B. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELIA XAVIER VILAS BOAS OAB - MT25848/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSÉ DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, e por determinação do MM. Juiz de 

Direito desta Comarca - nomeio como Advogada dativa a causídica 

militante nesta municipalidade - Drª. Suelia Xavier Vilas Boas- OAB/MT nº 

25.848/O, ficando intimanda para que no prazo de 15 (quinze) dias, para 

sane a irregularidade apontada no despacho Id. 19918922, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. 

PEDRA PRETA, 17 de fevereiro de 2020. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000361-87.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARTINS DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OVIDIO ANTONIO PICINI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, e por determinação do MM. Juiz de 

Direito desta Comarca - nomeio como Advogada dativa a causídica 

militante nesta municipalidade - Drª. Aline Brilhante Braga de Oliveira- 

OAB/MT nº 16.334, para proceder a defesa da autora, para tanto 

manfiestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, conforme despacho Id. 

23862143. PEDRA PRETA, 17 de fevereiro de 2020. MARCO ANDRE 

BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

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

Processo Número: 1000321-08.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

F. K. M. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA APARECIDA DE LIMA OAB - 027.053.821-60 (REPRESENTANTE)

ANELISE SOUZA ARAUJO DIAS OAB - MT25360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. P. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000321-08.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 1.812,85 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: FLAVIA KAROLINE MARTINS PEREIRA 

Endereço: RUA TRÊS, 133, PARQUE INDEPENDENTE, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 Nome: KATIA APARECIDA DE LIMA Endereço: RUA TRÊS, 

113, PARQUE INDEPENDENTE, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FLÁVIO MARTINS PEREIRA Endereço: RUA ARTHUR 

COSTA E SILVA, 782, SÃO SEBASTIÃO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA DO POLO ATIVO do 

inteiro teor da sentença Id. 29184173, exarada nos autos mencionados 

PEDRA PRETA, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000266-57.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

L. T. D. F. (AUTOR(A))

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

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. K. T. D. A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000266-57.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Adoção de Maior]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: LUCELIA TEODORA DE FREITAS Endereço: 

estrada rural, zona rural, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Nome: 

ANTONIO SEBASTIAO SACCOMORI DE SOUZA Endereço: estrada rural, 

zona rural, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

KEURILLY KTTOLY TAUANY DOS ANJOS Endereço: estrada rural, s.n, 

zona rural, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PATRONA DO POLO ATIVO do inteiro teor da sentença Id. 29160288, 

exarada nos autos mencionados. PEDRA PRETA, 17 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000650-20.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZENIR GOMES SANTANA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000650-20.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 9.028,58 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Endereço: AV CIDADE DE DEUS, S/n, PREDIO 

PRATA - 2 ANDAR, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO 

PASSIVO: Nome: ROZENIR GOMES SANTANA Endereço: RUA JOSE 

RODRIGUES DA CRUZ, 773, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO do 

inteiro teor da snetença Id. 23975810, exarada nos autos mencionados. 

PEDRA PRETA, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000618-15.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS OAB - MT18254/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DE SOUZA PEREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000618-15.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO CONSENSUAL (98) 

POLO ATIVO: Nome: SEBASTIAO CARLOS PEREIRA Endereço: Rua Arthur 

Costa e Silva, 917, SÃO SEBASTIÃO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA LUCIA DE SOUZA PEREIRA 

Endereço: Avenida Tiradentes, 523, Bairro Brasilândia, ALTO GARÇAS - 

MT - CEP: 78770-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO 

ATIVO do inteiro teor da senença Id. 29244329, exarada nos autos 

mencionados. PEDRA PRETA, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000122-49.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Wenderson de Oliveira Alves (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO 

MARTINS PROCESSO n. 1000122-49.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 

50.000,00 ESPÉCIE: [Esbulho / Turbação / Ameaça]->REINTEGRAÇÃO / 

MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: ALINE BARBOSA 

DA SILVA Endereço: Rua 4 - Quadra 8 - Lote 5, s/n, Residencial Mato 

Grosso, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

Wenderson de Oliveira Alves Endereço: Rua 4 - Quadra 8 - Lote 5, s/n, 

Residencial Mato Grosso, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Senhor(a) 

Advogado(a) A presente referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de patrono 

do polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 11/03/2020 Hora: 09:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 
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as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000275-53.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INES ARCELI (EXECUTADO)

ELAINE CAMILO DE CARVALHO (EXECUTADO)

PAULO ROBERTO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000275-53.2018.8.11.0022. EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL SA EXECUTADO: MARIA INES ARCELI, PAULO ROBERTO DE 

CARVALHO, ELAINE CAMILO DE CARVALHO Vistos etc. Em detida análise 

aos autos, chamo o feito a ordem, determinando que o desentranhamento 

dos embargos à execução e seus documentos de ref. 217984447 e 

proceda a sua distribuição, devendo ser apensado ao presente feito. 

Defiro o pleito da parte exequente de ref. 21484964, contudo, em pesquisa 

ao Sistema Infoseg não logrei êxito em localizar novo endereço da 

executado Maria Inês Arceli. Assim, intime-se a parte exequente para 

informar o endereço da parte devedora Maria Inês Arceli, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo ao que entender de direito. Após, venham-me 

os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000120-16.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE FREITAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA OAB - MT0021425A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA ROCHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000120-16.2019.8.11.0022. Vistos etc. Defiro o pleito 

de ref. 23477435, determinando a expedição de carta precatória para a 

citação do requerido. Redesigno audiência de conciliação para o dia 27 de 

maio de 2020, às 10h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa Comarca. Cite-se a parte requerida no endereço constante na 

petição, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado. Cientifique a parte 

requerida de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex. Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, 

§3º, CPC) da audiência de conciliação designada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000042-22.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000042-22.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: WELSON 

GAIVA MARINO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Postergo a análise do pleito da parte exequente de ref. 22576537, haja 

vista a necessidade de se realizar o cálculo de atualização do débito. 

Tendo em vista que a fazenda foi regularmente citada e nada se 

manifestou nos autos, e por não verificar qualquer irregularidade no 

demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por homologado. No mais, 

proceda-se a solicitação do cálculo conforme determinado na decisão de 

ref. 17950096. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000060-43.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA FRANCISCA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000060-43.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL SA EXECUTADO: SEBASTIANA FRANCISCA DIAS Vistos etc. 

Defiro o pleito de ref. 19863441. Expeça-se o mandado de citação, 

devendo o Oficial de Justiça certificar o valor da diligência a ser 

complementada pela parte exequente, a qual deverá ser intimada, após o 

cumprimento do mandado, para efetuar o pagamento, no prazo de 05 

(cinco) dias. No mais, cumpra-se a decisão retro. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000122-49.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Wenderson de Oliveira Alves (REU)

Magistrado(s):
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MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Vistos etc. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com 

pedido liminar ajuizada por ALINE BARBOSA DA SILVA em desfavor de 

WENDERSON DE OLIVEIRA ALVES e OUTROS DESCONHECIDOS, ambos 

já qualificados nos autos. Segundo a autora narra a inicial, é a legítima 

possuidora do imóvel esbulhado situado na Rua 04, Quadra 08, Lote 05 – 

Residencial Mato Grosso – Pedra Preta – MT – CEP 78795-000, conforme 

autorização de moradia, emitida pela Secretaria Municipal de Promoção e 

Assistência Social da Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT. Relata que 

no mês de agosto de 2019 viajou para cidade de Fernandópolis – SP para 

acompanhar sua avó nas consultas médicas e cirurgia, e ao retornar, na 

data de 08 de janeiro de 2020, constatou que sua residência foi invadida 

de forma brutal, ilegal e antijurídica, desprovido de qualquer autorização 

para ocupá-lo pelo requerido e outros desconhecidos, e que os móveis 

pertencentes à autora foram retirados do imóvel. Alega que ao entrar em 

contato com a Secretaria de Habitação, não obteve êxito em regularizar o 

esbulho. Afirma que atualmente se encontra impedida de utilizar sua 

residência, bem como de seus objetos pessoais que lá se encontravam, 

ante o esbulho realizado pelo requerido. Aduz que a data provável do 

esbulho foi entre agosto de 2019 e 08 de janeiro de 2020. Informa que 

apesar de tentar solucionar o conflito diante do requerido, este recusou a 

desocupar o imóvel. Por tais razões, aduz que está configurado o esbulho 

possessório, motivo pelo qual, pugnou a reintegração de posse do imóvel 

situado na Rua 04, Quadra 08, Lote 05 – Residencial Mato Grosso – Pedra 

Preta – MT – CEP 78795-000, bem como a imposição de multa diária de R$ 

300,00 (trezentos reais) a fim de evitar novo esbulho. A inicial veio 

instruída com documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos 

do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial. Concedo a requerente os 

benefícios da assistência judiciária prevista no artigo 98 do CPC. Poderá, 

entretanto, este Juízo revogar essa concessão em qualquer fase do 

processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada, nos termos do artigo 8º da Lei nº 1.060/50. Da análise do 

pleito formulado, no que se refere à liminar pleiteada, para a reintegração 

de posse da autora sobre o imóvel esbulhado, entendo que deve ser 

deferida, pelas razões em que passo a expor. Imperioso destacar que o 

artigo 1.200 do Código Civil, dispõe posse justa é aquela que não é 

violenta, clandestina ou precária. São três espécies de atos que viciam a 

posse em seu nascedouro e reclamam, neste caso, o manejo de ações 

possessórias contra quem os tenha praticado. Dispõem os artigos 561 e 

562, ambos do Código de Processo Civil, que a liminar de manutenção ou 

reintegração somente será concedida quando o autor comprovar a sua 

posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da 

posse, sendo indispensável à parte requerente trazer aos autos as 

provas inequívocas a fim de convencer o juízo da verossimilhança da 

alegação. Com efeito, o primeiro requisito a ser analisado é o da 

verossimilhança das alegações deduzidas pela autora na exordial, que 

demonstram presentes, eis que os documentos acostados na inicial 

evidenciam a presença de tal requisito, pois demonstram a existência de 

direito da posse do imóvel em favor da autora. No caso em tela, diante das 

provas até então carreadas aos autos, tem-se a precariedade da posse 

mantida pelo requerido, posto que esse invadiu o referido bem ante a 

ausência da autora no imóvel para acompanhar sua genitora em consultas 

médicas e exames em comarca diversa. Ante a invasão do requerido no 

imóvel, a demonstração do direito de posse da autora sobre o bem e a 

resistência do requerido em não desocupar o referido bem, entendo estar 

caracterizado o esbulho possessório. Portanto, após análise aos 

requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, tem-se que a parte autora é 

merecedora da tutela possessória, isto porque, comprovado possuir, 

diretamente, o bem acima disposto, corroborado pelo termo de autorização 

emitido pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social. 

Assim, com a invasão por parte do requerido, ocorreu o esbulho, perdida 

pela precariedade no intuito objetivo, com espeque na documentação 

coligida, da parte acionada em detê-la injustamente, usufruindo do bem 

que não lhe pertence. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR – 

PRELIMINARES – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DA CONTRADIÇÃO - INÉPCIA RECURSAL 

- FALTA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADAS – MÉRITO - ESBULHO 

COMPROVADO, PROCEDE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. A possibilidade jurídica do 

pedido, uma das condições da ação, refere-se a uma exigência que deve 

existir, de forma abstrata, no ordenamento jurídico, à providência que se 

requer com a demanda. Trata-se de uma prévia verificação sobre a 

viabilidade jurídica do pretendido pela parte autora, no direito positivo 

vigente. “Constantes dos autos elementos de prova documental 

suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”. (STJ 

- Ag 14-952-DF-AgRg, 4ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento). Preenchidos os requisitos de admissibilidade 

recursal, estampados no art. 1.010 do CPC , merece conhecimento o 

recurso no particular. O interesse recursal repousa no binômio 

necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do 

provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em 

litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal 

alçada para atingir o fim colimado, o que se afigura no caso em testilha. 

Comprovado o esbulho da área objeto do litígio, a manutenção da sentença 

que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é 

medida que se impõe. (Ap 11029/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017).” Em face ao exposto, entendo 

presentes os pressupostos legais, com fulcro no artigo 561 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar de reintegração de posse 

da autora sobre o imóvel situado na Rua 04, Quadra 08, Lote 05 – 

Residencial Mato Grosso – Pedra Preta – MT – CEP 78795-000, que se 

encontra em poder do requerido, autorizando, desde logo, o emprego de 

força policial e arrombamento do local onde se encontrem, caso 

necessário. Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, § 2º e §3º c/c 139, inciso V e artigo 334, todos 

do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

11 de março de 2020, às 09h30min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação desta comarca. Citem-se o requerido e demais ocupantes que 

forem encontrados no local, devendo ainda o oficial de justiça realizar a 

qualificação destes, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, para 

comparecer a audiência de conciliação, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, devidamente acompanhado de advogado. Cientifiquem os 

requeridos de que a sua contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes não comparecer 

ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu 

pedido expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do 

CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 

do CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex. 

Deverá constar no ato de intimação da autora e de citação dos requeridos 

que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (art. 334, §3º, CPC) da audiência de conciliação designada. 

Expeça-se mandado de reintegração de posse para o cumprimento da 

decisão, depositando-se o bem em mãos da autora, mediante termo 

próprio. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000065-65.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ROSA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000065-65.2019.8.11.0022. AUTOR(A): DALVA ROSA 

PINHEIRO REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. Trata-se de ação 

obrigação de fazer cumulada com pedido de consignação em pagamento e 

indenização por danos Moraes interposta por DALVA ROSA PINHEIRO em 

desfavor de BANCO SAFRA SA, qualificados nos autos. Regularmente 

citada (ref. 19937157), a parte requerida apresentou contestação em ref. 

19946232, oportunidade em que rechaçou os argumentos da exordial, 

aduziu preliminar de prescrição e, no mérito, sustenta que a autora 

realizou os negócios jurídicos questionado, sendo apenas três contratos 

(n. 2057474, 7722655, 2110327, 7722592, 8029853) de empréstimo 

firmado pela autora junto a ré, e quanto aos demais créditos não possui 

qualquer relação com a ré. Ao final, pugna pela total improcedência da 

presente ação. Por sua vez, a autora apresentou impugnação aos 

embargos em ref. 22480325. Vieram-me os autos conclusos. Eis o sucinto 

relatório. Fundamento. Decido. Da preliminar de prescrição. A ré sustenta 

que ocorreu a prescrição da pretensão de reparação civil, haja vista que o 

primeiro contrato celebrado pela autora é de 20/07/2016, transcorrendo o 

prazo de mais de três anos para a interposição da ação. Está pacificado 

na jurisprudência que a pretensão de reparação pelos danos causados 

por descontos reputados indevidos, decorrentes de empréstimo 

supostamente não contratado, prescreve em cinco anos, nos termos do 

que dispõe a norma do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 

Ademais, por se trato de contrato de trato sucessivo, o termo inicial de 

fluência o prazo prescricional é data em que concretizado o desconto da 

última parcela do contrato de empréstimo consignado. Neste sentido: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO 

RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO 

INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de 

indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de 

empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de 

defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do 

CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição 

do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do 

último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo 

acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte 

Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo 

interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1412088/MS, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 

12/09/2019) Desse modo, mesmo que seja reputado a data da assinatura 

do primeiro contrato em 20/07/2016, não há que se falar na ocorrência da 

prescrição, pois entre essa data e a data da interposição da ação 

(06/02/2019) não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos. Desta feita, 

rejeito a preliminar de prescrição. Assim, impõem-se reconhecer que se 

encontram presentes os pressupostos processuais, a regularidade 

processual e por não vislumbrar qualquer irregularidade a ser corrigida até 

o momento, dou o feito por saneado. Nos termos do artigo 357, do Código 

de Processo Civil, entendo que o processo não comporta julgamento 

antecipado, pelo que fixo como ponto controvertido a comprovação da 

autenticidade da assinatura da autora nos contratos de empréstimos de n. 

2057474, 7722655, 2110327, 7722592 e 8029853 firmado com a ré, objeto 

que embasou a interposição da presente ação. Assim, determino a 

produção de prova pericial, com a finalidade de averiguar a autenticidade 

da assinatura da autora nos contratos de empréstimo firmado junto a 

instituição financeira da ré. Nomeio como perito grafotécnico judicial o Sr. 

Luiz Antônio Silvio Pereira, telefones: (66) 3426-9932/6631 e 9611-7391, 

Endereço: Rua Fernando Correia da Costa, n.º 697-B, Vila Aurora, 

Rondonópolis-MT, CEP: 78.740-000, independentemente de compromisso. 

A perícia deve ser realizada nos documentos originais, pelo que 

DETERMINO a intimação da parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) a 

contar de sua intimação desta decisão, apresentar na Secretaria deste 

Juízo o documento dos contratos de empréstimos 2057474, 7722655, 

2110327, 7722592 e 8029853, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DO 

DOCUMENTO, os quais serão devolvidos após a realização da perícia. 

Intime-se o perito para que diga se aceita o encargo, caso positivo, 

apresentar proposta de honorários e a comprovar sua especialidade 

sobre a matéria (artigo 156, do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos, bem como se 

manifestem sob a proposta dos honorários periciais (artigo 465, §1º do 

CPC). Em seguida, com a juntada dos quesitos das partes aos autos, 

intime-se o Doutor Perito para agendar data, hora e local para realização 

da perícia, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias comunicar este 

Juízo, devendo informar ao Oficial de Justiça a fim de intimação das 

partes, instruindo o presente mandado com os quesitos formulados pelas 

partes, juntados aos autos. Apresentada a proposta de honorários, nos 

termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

requerida para depositar integralmente os honorários, desde já, deixo 

consignado que o valor integral será pago ao perito após o depósito do 

laudo em Juízo e prestado todos os esclarecimentos necessários. 

Designada a data e horário da pericia, intimem-se as partes e assistentes 

técnicos. A seguir intime-se o Perito para a apresentar o laudo em 

Cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo responder integralmente 

aos quesitos formulado a serem apresentados pelas partes. Com a 

juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo os assistentes técnicos de 

cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000271-16.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEYLANE TELES SILVA BORGES OAB - GO25172 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000271-16.2018.8.11.0022. AUTOR(A): AGNES LAIS 

DE OLIVEIRA DOS ANJOS REU: AMERICA LOGISTICA TRANSPORTES 

LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de Ação Monitória interposta por Agnes 

Laís de Oliveira dos Anjos em desfavor de America Logista Transportes, 

devidamente qualificados nos autos. Regularmente citada (ref. 20740789), 

a parte requerida embargos à ação monitória em ref. 21234726, 

oportunidade em que rechaçou os argumentos da exordial, sustentando 

que o cheque que a autora está cobrando a ação é objeto de fraude, pois 

a sua assinatura posta no cheque que embasou a ação monitória foi 

fraudada, motivo pelo qual, pugna pela total improcedência da presente 

ação. Por sua vez, a autora apresentou impugnação aos embargos em 

ref. 22914603. Vieram-me os autos conclusos. Eis o sucinto relatório. 

Fundamento. Decido. Não havendo preliminares suscitadas, impõem-se 

reconhecer que se encontram presentes os pressupostos processuais, a 

regularidade processual e por não vislumbrar qualquer irregularidade a ser 

corrigida até o momento, dou o feito por saneado. Nos termos do artigo 

357, do Código de Processo Civil, entendo que o processo não comporta 

julgamento antecipado, pelo que fixo como ponto controvertido a 

comprovação da autenticidade da assinatura do representante da 

empresa requerida/embargante na cártula do cheque n.º 900050 anexa 

ref. 17202753, objeto que embasou a interposição da presente ação 

monitória. Assim, defiro o pedido de prova pericial, com a finalidade de 

averiguar a autenticidade da assinatura da empresa ré/embargante na 

cártula do cheque. Nomeio como perito grafotécnico judicial o Sr. Luiz 

Antônio Silvio Pereira, telefones: (66) 3426-9932/6631 e 9611-7391, 

Endereço: Rua Fernando Correia da Costa, n.º 697-B, Vila Aurora, 

Rondonópolis-MT, CEP: 78.740-000, independentemente de compromisso. 

A perícia tem como objetivo verificar a prova de autenticidade da 

assinatura da empresa ré/embargante na cártula do cheque n.º 900050 

anexa ref. 17202753, firmado em nome da empresa requerida. A perícia 
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deve ser realizada nos documentos originais, pelo que DETERMINO a 

intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) a contar de sua 

intimação desta decisão, apresentar na Secretaria deste Juízo o 

documento original Cheque n.º 900050, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO DO DOCUMENTO. Intime-se o perito para que diga se aceita o 

encargo, caso positivo, apresentar proposta de honorários e a comprovar 

sua especialidade sobre a matéria (artigo 156, do CPC), no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, intimem-se as partes para que no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do 

profissional nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os 

quesitos, bem como se manifestem sob a proposta dos honorários 

periciais (artigo 465, §1º do CPC). Em seguida, com a juntada dos quesitos 

das partes aos autos, intime-se o Doutor Perito para agendar data, hora e 

local para realização da perícia, com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias comunicar este Juízo, devendo informar ao Oficial de Justiça a fim de 

intimação das partes, instruindo o presente mandado com os quesitos 

formulados pelas partes, juntados aos autos. Apresentada a proposta de 

honorários, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, intime-se 

a parte requerida para depositar integralmente os honorários, desde já, 

deixo consignado que o valor integral será pago ao perito após o depósito 

do laudo em Juízo e prestado todos os esclarecimentos necessários. 

Designada a data e horário da pericia, intimem-se as partes e assistentes 

técnicos. A seguir intime-se o Perito para a apresentar o laudo em 

Cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo responder integralmente 

aos quesitos formulado a serem apresentados pelas partes. Com a 

juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo os assistentes técnicos de 

cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000115-57.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA JESIMARIA PEREIRA DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEOVANNA CHRISTINA DA SILVA MENDONCA OAB - MT8808/O 

(ADVOGADO(A))

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

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000115-57.2020.8.11.0022. Vistos em etc. Concedo a 

requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 

nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, recebo a 

petição inicial. Oficie-se o Banco Sicredi e a Caixa Econômica Federal para 

informar a existência de valores que contêm na conta do de cujos, bem 

como existência de valores de conta FGTS. Abra-se vistas dos autos a 

representante do Ministério Público para se manifestar no feito. Após a 

manifestação dos respectivos bancos e da representante do Ministério 

Público, retornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000100-88.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000100-88.2020.8.11.0022. Vistos etc. Trata-se ação 

Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais 

com Tutela de Urgência Liminar, interposta por ROSILENE DOS SANTOS 

RODRIGUES, em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A., devidamente qualificados nos autos. Alega a promovente 

ser consumidora de energia elétrica fornecida pela requerida, sendo sua 

unidade consumidora n.º 6/148588-7. Aduz a autora que foi surpreendida 

com a cobrança de quantia exorbitante comparado a sua média nas 

faturas nos meses de setembro de 2019, outubro de 2019, novembro de 

2019, dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Por tais razões, requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar a parte requerida 

reestabeleça o fornecimento de energia na UC 6/148588-7, e não inscreva 

o nome da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito pelo suposto 

débito, até a decisão final, sob pena de multa diária. Em aditamento à inicial 

(ID. 29303828) afirmou a ocorrência do corte da energia, por parte da 

requerida, na data de 17 de fevereiro de 2020, sendo informada por 

funcionários da requerida que a religação somente ocorrerá mediante o 

pagamento das faturas discutidas no presente feito. Vieram-me os autos 

conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320 

do Código de processo Civil, recebo a petição inicial. Concedo a 

requerente os benefícios da assistência judiciária prevista no artigo 98, 

§1º do CPC. Poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada, nos termos do artigo 8º da Lei nº 1.060/50. Da 

análise do pleito formulado, no que se refere à tutela pleiteada para 

reestabelecer o serviço e que o nome da autora não seja inscrito no 

cadastro de inadimplentes, entendo que deve ser deferido, visto que 

aportou aos autos documentos necessários para sua concessão. Como 

se sabe, a antecipação de tutela é o adiantamento da decisão de mérito, 

sendo somente admissível quando estiver em risco a eficácia do 

provimento jurisdicional tardio, o que se permite, em caráter liminar, a 

execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser 

realizada depois de proferida a sentença. No que dispõe o artigo 300 do 

CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo indispensável se faz à parte promovente 

trazer aos autos a prova inequívoca a fim de convencer o juízo da 

verossimilhança da alegação. Analisando os autos, logo se mostra 

possível o deferimento da medida acautelatória requerida, pois restou 

demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da autora, que 

permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas 

na peça vestibular, de modo a demonstrar que a parte autora teve o corte 

de sua energia e com o risco de escrever seu nome nos cadastros de 

inadimplentes. O requisito periculum in mora encontra-se presente na 

interrupção de energia, considerando que este desligamento é passível de 

percepção, e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e 

evidente os prejuízos que podem acontecer, tendo em vista que tal 

fornecimento é serviço de uso essencial. E a fumus boni iuris está 

amparada aos documentos apresentados. Assim, há fundado receio de 

que a ré, com a realização do corte de energia, está causando lesão ao 

direito da autora de grave e difícil reparação, vez que energia elétrica é 

bem indispensável à vida moderna; sua interrupção gera transtornos e 

dissabores consideráveis, cuja potencialização impõe à fornecedora e a 

seus propostos a devida sensibilidade, no trato com o consumidor. Ante o 

exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar que 

a parte requerida reestabeleça o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora n.º 6/148588-7, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, bem como, se abstenha de efetuar a interrupção do serviço e a 

inserção de nome nos cadastros de proteção ao crédito em face da 

autora, referente a cobrança das faturas dos meses de setembro de 

2019, outubro de 2019, novembro de 2019, dezembro de 2019 e janeiro de 

2020, até o julgamento do presente feito, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), caso haja descumprimento da presente 

decisão, até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Diante do 

pedido da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), inverto o ônus da 

prova, considerada a hipossuficiência da parte autora em colacionar 

provas. Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 08 

de abril de 2020, às 09h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa Comarca. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para 

comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de 
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advogado. Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex. Deverá constar no ato de intimação do autor 

e de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da audiência de conciliação 

designada. Cumpra-se, expedindo o necessário com as devidas cutelas 

de estilo. Às providências. Pedra Preta-MT, data assinatura eletrônica. 

Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000661-49.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GARDENIA VITURINO LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS OAB - MT18254/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA SENTENÇA Processo: 1000661-49.2019.8.11.0022. REQUERENTE: 

GARDENIA VITURINO LIRA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A Vistos etc. Trata-se de pedido de Tutela de Urgência Antecipada 

requerida em caráter antecedente, ingressada por GARDÊNIA VITURINO 

LIRA em desfavor do BANCO SANTANDER BRASIL S.A., devidamente 

qualificados nos autos. Em decisão de ID 22789295, foi determinada a 

intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a 

petição inicial formulando os fundamentos e os pedidos principais, de 

acordo do o artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e extinção do processo. Vieram-me os 

autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento. Decido. Compulsando os 

autos, verifico que a autora abandonou a causa por mais de 30 (trinta) 

dias, apesar de devidamente intimada. É cabível a extinção do processo 

sem julgamento do mérito, quando não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

quando fica claro o desinteresse da parte autora para dar curso ao 

processo, conforme artigo 485, inciso III, do CPC. Ante o exposto, e por 

tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro nos artigos 303, §6º e 485, 

inciso III, ambos do Código Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios. Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000055-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIEGO DOS SANTOS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000055-78.2019.8.11.0003. AUTOR(A): JOSE DIEGO 

DOS SANTOS ARAUJO REU: SEGURADORA LÍDER SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ingressado 

por Jose Diego dos Santos Araújo em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos qualificados nos autos. 

Em decisão proferida em ref. 19245606, determinou a parte autora que 

emendasse a inicial para juntar aos autos documentos necessários para a 

comprovação da negativa do pagamento da indenização do seguro 

DPVAT pela seguradora. Regularmente intimado, o autor deixou decorrer o 

prazo sem qualquer manifestação nos autos, conforme certidões de ref. 

20127640. Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento. 

Decido. Fora verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas 

pela parte autora, uma vez que a inicial não foi recebida, mas 

determinou-se para que fosse emendada, conforme decisão de ref. 

19245606. Apesar da determinação deste Juízo, verifica-se que a parte 

requerente não emendou a inicial e sequer manifestou nos autos, estando 

o feito paralisado em tramitação a quase 01 (um) ano. Ante ao exposto, 

INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento nos artigos 485, inciso I e 330, inciso IV, ambos 

do Código de Processo Civil e, ainda, determino o arquivamento do 

presente feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas 

necessárias no cartório distribuidor. Sem custas e despesas processuais. 

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000701-31.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC SOARES DE MACEDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA SENTENÇA Processo: 1000701-31.2019.8.11.0022. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOANA DARC SOARES DE MACEDO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. Vistos 

etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com 

indenização por danos morais com pedido de liminar, interposta por 

JOANA D’ARC SOARES DE MACÊDO SALOMÃO em desfavor de CASAS 

BAHIA, devidamente qualificados nos autos. Em petição de ID 26323576, 

as partes entabularam acordo. Vieram-me os autos conclusos. EIS O 

SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. As partes são legítimas e 

bem representadas, presentes estando os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Satisfazendo as partes os requisitos legais, com 

fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado pelas partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. O acordo se regerá pelas 

cláusulas descritas no termo de acordo (ID 26323576). Sem custas e 

honorários advocatícios. Transitada em julgado, proceda-se às baixas 

devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000100-25.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON JESUS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000100-25.2019.8.11.0022. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: WELLINGTON 

JESUS DA SILVA SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido de Liminar, proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em desfavor de WELLINGTON 

JESUS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos. Em petição 

acostada em ref. 23784880, o autor declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito. Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. 

Fundamento. Decido. Cuida-se de requerimento de desistência da ação 

formulado em ref. 23784880. A desistência, consoante conhecimento 

comezinho, não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de 

nova ação (RT 490/59). Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo 

único, e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

com fulcro no artigo 90 do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se o 

presente feito com as devidas anotações e cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000019-76.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000019-76.2019.8.11.0022. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: SERGIO JOSE DA SILVA 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com 

Pedido de Liminar, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. em desfavor de SERGIO JOSE DA SILVA, devidamente qualificado 

nos autos. Em petição acostada em ref. 26368890, o autor declarou que 

desiste do prosseguimento do processo, requerendo a extinção do 

processo sem resolução do mérito. Vieram-me os autos conclusos. Eis o 

relatório. Fundamento. Decido. Cuida-se de requerimento de desistência da 

ação formulado em ref. 26368890. A desistência, consoante 

conhecimento comezinho, não importa renúncia ao direito e não impede o 

ajuizamento de nova ação (RT 490/59). Assim, nos termos dos artigos 

200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO 

sem resolução de mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no artigo 90 do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se o presente feito com as devidas anotações e cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000072-57.2019.8.11.0022. SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada 

com pedido de reintegração de cargo público com pedido de tutela de 

urgência, proposta por LUCINEIDE ALVES em desfavor de MUNICÍPIO DE 

PEDRA PRETA, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a autora 

que é servidora pública municipal exercendo cargo de Professora, 

matrícula 657, lotada na Secretaria Municipal de Educação, admitida em 01 

de abril de 1998, via concurso público. Alega que fazendo jus ao benefício 

de aposentaria por tempo de contribuição, e por ausência de Regime 

Próprio de Previdência do município, contraiu vínculo junto ao Regime Geral 

de Previdência Social (INSS), onde lhe foi concedido tal benefício em 

18/05/2016. Aduz a requerente que foi surpreendida com a notificação 

005/2018 no dia 09/05/2018 para ciência de possível irregularidade de 

acumulação de proventos de salário e aposentadoria e apresentação de 

defesa ao Processo Administrativo nº 006/2018 instaurado em face da 

requerente e de outros dezoito servidores, tendo o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para oferecer resposta. Relata que dia 13 de agosto de 2018, 

foi publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Mato 

Grosso a decisão administrativa nº 003/2018 de 10 de agosto de 2018, 

determinando a imediata exoneração dos servidores, com base no 

relatório final da comissão, por entenderem que há demonstração 

incontroversa da cumulação indevida de proventos de aposentadoria. Ato 

seguinte foi formalizado a exoneração da parte requerente através da 

Portaria 412/2018 de 21 de agosto de 2018. Por tais razões, requer seja 

concedido o pedido de tutela de urgência para obrigar o Munícipio de 

Pedra Preta/MT a reintegrar a requerente no cargo público de provimento 

efetivo de Professora que antes ocupava, com o consequente 

ressarcimento de todas as vantagens que deixou de receber durante o 

período de afastamento, sob pena de multa diária. No mérito, requereu a 

procedência da ação para declarar a ilegalidade do ato administrativo na 

Portaria Municipal nº 003/2018, bem como anular a portaria nº 412/2018, 

reintegrar em caráter definitivo a requerente ao cargo público de 

provimento efetivo, ressarcir os valores que deixou de perceber durante o 

afastamento, e condenar o requerido ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A petição inicial 

veio instruída com documentos. A decisão proferida em ref. 18495733, 

deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a reintegração da 

parte autora ao cargo de Professora. Regularmente intimado (ref. 

19241356), a requerida apresentou contestação em ref. 1984787, 

pugnando pela improcedência da ação. A parte autora juntou impugnação 

à contestação em ref. 20183988. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Estando o caderno processual devidamente 

instruído, de modo que fornece elementos suficientes para a convicção 

deste Juízo, não havendo a necessidade de se produzir prova na 

instrução processual, impõe-se, desde logo, o julgamento antecipado da 

lide, com fulcro no art. 355, I, do Código de Processo Civil. A autora requer 

sua reintegração ao cargo de Professora do Município de Pedra Preta-MT, 

sendo-lhe assegurado os mesmos direitos adquiridos anteriormente ao 

desligamento do quadro, haja vista que sua exoneração se deu de forma 

ilegal e arbitraria. Por outro lado, a parte ré refutar a exordial, sustentando 

que é ilícito o acúmulo dos proventos de aposentadoria de servidor público 

com o mesmo cargo público que deu origem ao vínculo previdenciário, eis 

que tal fato figura como uma verdadeira afronta ao Art. 37, XVI da CF/88. 

Após atenta análise aos autos, entendo que o pedido da exordial merece 

parcial procedência, pelos fundamentos em que passo a expor. É fato 

incontroverso que a autora se aposentou voluntariamente por tempo de 

serviço e contribuição no cargo de professor pelo Regime Geral da 

Previdência Social – RGPS como se vê dos documentos anexa a exordial. 

A controversa dos autos se restringe a saber se a autora, aposentada 

pelo Regime Geral da Previdência Social, pode ser reintegrado ao cargo 

público de regime estatutário que exercia como professora e 

ressarcimento dos valores não recebidos, em caso de procedência do 

pedido, se é devido a responsabilidade do Município pelos danos morais 

eventualmente sofridos. Sobre o direito controverso em discussão nos 

autos, cumpre ressaltar que, os Municípios possuem autonomia para 

estabelecer o regime jurídico aplicável a seus servidores, sendo as regras 

definidoras de direitos e obrigações entre servidor público e o ente 

federado, impostas dentro dos limites legais, sempre em observância a 

supremacia do interesse público sobre o privado. No caso, a Lei Municipal 

n. 75/98, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 

Município de Pedra Preta, em seu artigo 118 disciplinou que os servidores 

contribuirão para o Regime Geral de Previdência Social, na forma da lei 

específica. Todavia, aos servidores públicos estatutários segurados do 

Regime Geral Previdência Social, embora desamparados por norma 

regulamentadora constitucional ou infraconstitucional que autorize a 

permanência ou a exoneração no serviço público após concessão da 

aposentadoria voluntária, caso queiram, são lhes assegurados a 
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continuidade no serviço público efetivo, conforme o entendimento 

jurisprudencial dominante. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. 

MANUTENÇÃO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE 

ACÚMULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM O VENCIMENTO 

DO CARGO PÚBLICO NESSA HIPÓTESE. INTELIGÊNCIA DO § 10º DO 

ARTIGO 37 DA CF. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO TJ/SE. CASO QUE 

APRESENTA, AINDA, GRAVE VIOLAÇÃO AO INCISO II DO § 1º DO ART. 

41 DA CF. SERVIDORA QUE DEVE SER REINTEGRADA AO GARGO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Aposentadoria da servidora 

efetiva estatutária pelo RGPS não implica a extinção automática do vínculo 

funcional, já que possível a acumulação do vencimento e remuneração, 

nos termos do § 10 do artigo 37 da CF. II- A administração Pública não 

poderia ter procedido à dispensa da servidora sem observância do 

disposto no inciso II do § 1º do artigo 41 da CF. (TJSE; AC 201600813928; 

Ac. 16061/2016; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Romeu Gouvei 

Aleite; Julg. 30/08/2016; DJSE 02/09/2016)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BRAGA. SERVIDOR EXCLUÍDO DO 

QUADRO DE SERVIDORES. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PELO 

REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RGPS. PRETENSÃO DE 

PERMANECER NO SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. A aposentadoria 

da agravante pelo RGPS não caracteriza a extinção do seu vínculo com a 

Administração. Precedentes do e. STF e deste Tribunal. Agravo de 

instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70052691094, Terceira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, 

Julgado em 29/05/2014) (TJ-RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de 

Julgamento: 29/05/2014, Terceira Câmara Cível)." Ademais, o art. 37, XVI, 

da CF/88, em regra, veda a cumulação o recebimento de vencimento de 

cargos públicos, bem como dispõe sobre as exceções à regra, senão 

vejamos: “XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, 

exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em 

qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; 

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois 

cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas; XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e 

funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades 

controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; Este dispositivo, 

como visto, da ideia de poder de posse e exercício de dois cargos, não 

permitindo, portanto, a existência de mais um outro, mesmo que já esteja 

aposentado de um deles. Já o § 10º, do mesmo art. 37, da EC nº 20/1998, 

determinou, inclusive fazendo menção ao seu inciso XVI, que diz: “§ 10. É 

vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria 

decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de 

cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na 

forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão 

declarados em lei de livre nomeação e exoneração.” Logo, não pode a 

Administração Pública exonerar o servidor por motivo baseado unicamente 

na aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, como 

se observa relatório da Comissão e Portaria n. 412/2018 anexos a petição 

inicial. Assim, ainda que servidores públicos estatutários sejam segurados 

do regime geral de previdência social, a concessão do benefício da 

aposentadoria não gera vacância do cargo por força de seus estatutos, 

razão pela qual devem permanecer em seus respectivos cargos. O art. 

37, §10, da Constituição Federal veda a cumulação de proventos de 

aposentadoria com remuneração de outra função pública, contudo, não 

faz menção quanto aos trabalhadores aposentados pelo Regime Geral de 

Previdência Social - RGPS, mas especifica expressamente que se trata de 

aposentadoria de servidor público (art. 40, CF/88) com remuneração de 

mesmo caráter. Assim, não há vedação constitucional quanto à cumulação 

de proventos de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social 

com a remuneração do cargo público, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal 

Federal firmado posicionamento neste sentido. No julgamento do recurso 

extraordinário nº 669.645/SC, o Ministro Ricardo Lewandowski proferiu a 

seguinte decisão monocrática: “A pretensão recursal merece acolhida. 

Esse entendimento está em confronto com a jurisprudência desta Corte 

firmada no sentido de que a vedação de acumular proventos de 

aposentadoria com remuneração não se estende ao servidor que 

aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, acumula proventos 

de aposentadoria, custeados pelo INSS, com vencimentos de cargo, 

emprego ou função pagas pelo Estado-empregador. Nesse sentido, cito as 

seguintes decisões: RE 467.384/PI, Rel. Min. Ayres Britto; RE 574.606/DF, 

Rel. Min. Celso de Mello e RE 485.550/PE, Rel. Min. Dias Toffoli. (RE 

669645, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 

03/06/2014, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 

06/06/2014 PUBLIC 09/06/2014) - grifei. Assim, a referida vedação diz 

respeito apenas aquela concedida pelo regime previdenciário especial e 

não pelo regime geral da previdência social. Deste modo, vislumbro o 

fundamento relevante do direito da parte autora e a ilegalidade suportada 

por ele diante de sua exoneração, eis que sua aposentadoria não se 

enquadra no art. 40, 42 ou 142, conforme proíbe a norma constitucional. 

Neste sentido: “APOSENTADORIA ESPONTÂNEA - CUMULAÇÃO DE 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA E REMUNERAÇÃO - EMPREGADO 

PÚBLICO DE EMPRESA ESTATAL - POSSIBILIDADE. O §10 do art. 37 da 

Carta Magna veda apenas a cumulação de remuneração de cargo, 

emprego ou função pública com proventos de aposentadoria decorrentes 

dos seus arts. 40, 42 ou 142, ou seja, de regimes previdenciários 

especiais (servidores estatutários, magistrados, membros das polícias 

militares e corpos de bombeiros militares e membros das Forças 

Armadas). A vedação não se aplica, portanto, aos empregados públicos, 

aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 

Precedentes. Embargos conhecidos e desprovidos.- (E-RR - 

438700-41.2008.5.12.0001, Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Subseção 

I Especializada em Dissídios Individuais, DEJT 27/8/2010).” Desse modo, 

verifico a ocorrência de ilegalidade no ato administrativo praticado pela ré, 

por consequência, tenho que reconhecer que o ato é nulo, que tem como 

consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o 

restabelecimento do “status quo ante”, vale dizer, assegura-se ao 

servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber 

os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que 

esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao 

princípio da “restitutio in integrum”. Com relação aos danos morais, 

entendo que o pedido deve ser julgado improcedente. Sustenta a autora a 

configuração do dano moral, posto que em decorrência do ato ilegal, a 

requerida expôs publicamente o afastamento, ocasionando uma situação 

vexatória. Em que pesem as alegações da requerente, não restou 

demonstrado que em decorrência do ato ilegal de exoneração narrado na 

peça exordial, é passível de indenização por danos morais, motivo pelo 

qual deve ser julgado improcedente. No caso dos autos, não vejo como se 

possa enquadrar a hipótese em comento com aquelas na qual o dano 

moral se revela independentemente de prova, isto é, “in re ipsa”, 

fazendo-se desta forma necessária a demonstração de circunstâncias 

concretas que possam elevar o mero constrangimento em lesão com 

densidade suficiente para lesar o patrimônio moral do referido servidor. A 

alegação de que a ré expôs publicamente a sua exoneração causando-lhe 

situação vexatória, não merece acolhimento, posto que os atos da 

administração pública são regidos pelo Princípio da Publicidade, consoante 

dispõe o artigo 37, “caput”, da CF. Assim, uma vez que administração 

pública é obrigada publicar seus atos administrativos, não que se falar ato 

vexatório decorrente da publicação da exoneração da autora. Ademais, 

também não resta configurado o dano, sob a alegação de a redução dos 

seus vencimentos prejudicou o seu “padrão de vida”. Primeiro, porque a 

autora ficou apenas dois meses afastada do cargo (agosto a outubro do 

ano de 2018) até o deferimento de liminar de reintegração e, segundo, a 

autora recebeu o valor de R$ 21.738,76 (vinte e um mil, setecentos e trinta 

e oito reais e setenta e seis centavos) de verbas rescisório no mês de 

agosto, conforme holerite anexo a contestação, além disso, recebe o 

benefício previdenciário. Portanto, o período de afastamento do exercício 

do cargo e o não recebimento de sua remuneração, entendo não ensejar 

indenização por danos morais, por se tratar de dano suportável, posto que 

não trouxe alegação fática e comprovou a existência de qualquer fato 

excepcional hábil a ensejar o abalo à sua personalidade. Desse modo, 

entendo que os fatos narrados na exordial não são capazes de abalar 

psicologicamente a autora, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem estar, não ensejando ofensa aos bens jurídicos fundamentais 

do indivíduo, quais sejam, os que decorrem da própria personalidade (vida, 

integridade física, honra), sendo esta conduta um mero aborrecimento 

ocorrido, pois houve apenas prejuízo financeiro e não desabonador. A 

pretensão por dano moral não deve e não pode ser banalizada, vez que 

não se destina a confortar meros percalços da vida comum, praticados 

isoladamente, mas sim a reparar condutas duradouras, abusivas e 

ofensivas que molestam o ofendido naquilo que ele tem de mais sagrado, o 

seu patrimônio moral. Neste sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBICO 
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REINTEGRADO AO CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – 

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO: A 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO , POR SI SÓ, AINDA QUE SEJA POR 

FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, NÃO É ATO A ENSEJAR DANOS MORAIS 

POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL , 

PSIQUÍCO OU QUALQUER ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – RECURSO 

DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa 

ante a ocorrência de julgamento antecipado da lide. 2. De acordo com as 

normas processuais e regras procedimentais, o juiz é o destinatário das 

provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as 

desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do 

art. 370 do atual CPC. 3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o 

princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 

do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de 

defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas 

pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as 

provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua 

convicção. 4. Mérito. 5. A questão do processo administrativo sofrido pelo 

servidor, sua reintegração , abusividade na demissão, etc... restou 

superada por meio de outra ação judicial, a qual foi julgada, inclusive, em 

sede recursal. 6. O ponto central do presente feito é saber se o servidor 

público, após ser reintegrado ao cargo público após decisão judicial, faz 

jus à indenização por danos morais. Para que o Apelante faça jus à 

indenização por danos morais, necessário que haja comprovação nos 

autos situação fática da ocorrência do abalo moral e psíquico, ou seja, há 

a necessidade de demonstrar alguma ofensa ao direito ou atributo da 

personalidade, o que definitivamente não restou evidenciado nos autos. 7. 

A reintegração ao serviço público, por si só, ainda que seja meio de ação 

judicial não é ato a ensejar danos morais a serem suportados pela 

Administração Pública, posto que não se vislumbra a existência de ato 

ilícito. Ademais, insta registrar que a reintegração ao cargo do Apelante 

não se deu por abusividade da punição, mas sim pelo fato do processo 

administrativo disciplinar não ter respeitado ao contraditório e ampla 

defesa, ou seja, não foi objeto de discussão no Mandado de Segurança 

acima epigrafado a conduta do servidor. 8. Recurso de Apelação 

desprovido.” (N.U 0000770-42.2014.8.11.0059, MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) Desse modo, não 

há prova acerca da repercussão dos danos morais supostamente 

sofridos, bem como não restou demonstrado eventual prejuízo que 

ensejasse a indenização por danos morais. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECRETAR A 

NULIDADE do Processo Administrativo 06/2018 e 03/2018 e da Portaria 

412/2018, DETERMINANDO a parte requerida que proceda a reintegração 

da Sra. LUCINEIDE ALVES ao cargo de Professora, ocupado até o ato 

exoneratório, devendo ser mantida a remuneração que auferia no ato da 

exoneração, bem como CONDENO a parte requerida ao pagamento dos 

proventos e direitos incidentes sobre os proventos, que a autora teria 

recebido normalmente, a contar da data de sua exoneração, acrescido de 

juros a contar da citação e correção monetária, a contar de cada um dos 

vencimentos ou parcelas que não foram pagas a partir da declaração da 

exoneração até a data do efetivo pagamento, a ser apurado em liquidação 

de sentença. CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por centos) sobre o 

valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 82, §2º c/c artigo 85, §3º, 

inciso I, ambos do CPC. Sem custas. Transitada em julgado, e adotadas as 

providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal
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PROCESSO n. 1000169-23.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:CARLOS 

HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JUNIO CESAR DE NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 01/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Poconé

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000891-73.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LILLIOANA FABRICIA FONTES SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os 

autos a parte autora, por seu advogado constituído para intimar à efetuar 

a complementação da diligência conforme valores indicados na certidão ID 

nº 29292651, juntada pelo oficial de justiça.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 2/2020-PGA

 O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições legais, etc...

 Considerando o Ato nº 1708/2019-DRH, que nomeou o servidor, para 

exercer efetivamente o cargo de Técnico Judiciário, nesta Comarca de 

Porto dos Gaúchos/MT.

 RESOLVE:

LOTAR o servidor NELSON MITSUO HOSI JUNIOR, brasileiro, casado, 

Técnico Judiciário na Vara Única/Juizado Especial da Comarca de Porto 

dos Gaúchos, a partir desta data.

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

Porto dos Gaúchos/MT, 17 de Fevereiro de 2020

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ENTIDADES Nº. 01/2020-DF

Prazo 30 (trinta) dias

O MM.Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Porto dos 

Gaúchos/MT, Dr. Rafael Depra Panichella, no uso de suas atribuições 

legais, consubstanciado na Resolução nº. 154, de 13 de julho de 2012 do 

Conselho Nacional da Justiça e Provimento nº. 05/2015, da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

CONVOCAR as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, 

sediadas nesta data para participarem do Cadastro e Habilitação, com a 

finalidade de obter recursos financeiros oriundos das prestações 

pecuniárias, das composições civis, das transações penais e suspensão 

condicional dos processos realizados na Vara de Execução Penal e 

Juizado Criminal nesta Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.

1. Dos objetivos:

a) Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal ou Juizado 

Criminal, enquanto instancia do Poder Judiciário quanto à destinação dos 
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recursos oriundos das prestações pecuniárias das penas e medidas 

alternativas;

b) Selecionar as entidades candidatadas com objetivo de prestar apoio 

financeiro a elas para realizarem ações e serviços sociais de interesse 

público e que adequem as exigências da Resolução nº. 154 do CNJ.

c) Contribuir para fortalecimento das entidades selecionadas enquanto 

espaço de promoção do desenvolvimento humano e comunitário.

2. Quem pode participar:

Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins 

lucrativos e regularmente constituídas, desde que:

a) Possuam pelo menos 01(um) ano de funcionamento;

b) Possuam sede própria na Comarca;

c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da 

assistência social voltado a criança e adolescente;

d) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores 

de prestação de serviços à comunidade;

e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e 

adolescentes em conflito com a Lei;

f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de 

substancias psicoativos;

g) Apresentem projetos compatíveis com os requisitos deste Edital.

2.1 Quem não pode participar

a) Empresas privadas com fins lucrativos;

b) Entidades conveniadas com outras instancias do Poder Judiciário;

c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino 

superior, médio e fundamental e técnico, exceto as escolas de 

organizações filantrópicas;

d) Fundações e Instituições empresariais;

e) Organizações internacionais;

f) Entidades que não possuem 01(um) ano de funcionamento;

g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca, ressalvadas as 

situações excepcionais devidamente justificadas.

h) Órgãos ou Fundações de administração direta do Governo Federal, 

Estadual, Municipal e do Poder Judiciário.

2.2. Prazo e local da inscrição:

O prazo para as inscrições públicas e/ou privadas com finalidades sociais 

para cadastrar será de 30(trinta) dias, a partir da publicação deste Edital, 

sendo que o cadastro poderá ser enviado por meio do e-mail 

porto.gauchos@tjmt.jus.br ou comparecer na Diretoria da Comarca de 

Porto dos Gaúchos/MT.

3. Da documentação:

As entidades deverão preencher o formulário Anexo I, com os 

documentos descritos no item 7.32.28 do Provimento nº. 05/2015-CGJ.

3.1. Da seleção e divulgação do resultado:

a) Todos os cadastrados serão analisados por este Juízo, conjuntamente 

com a equipe da Diretoria;

b) Após todo procedimento, será publicado a relação das entidades que 

tiverem os cadastros aprovados.

3.2. Apresentação do Projeto:

a) O Projeto deverá ser apresentado, em duas vias, no prazo de 10(dez) 

dias, no modelo previsto no anexo IV do provimento nº 05/2015-CGj, 

contado no prazo da publicação das listas das entidades que estão com 

os cadastros regulares;

b) Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas.

Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de duvidas e questões 

referentes a este Edital, a Diretoria do Foro desta Comarca. Os casos 

omissos serão decididos por este Juízo.

Porto dos Gaúchos/MT, 12 de Fevereiro de 2020.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 

* Os Anexos I, II e III encontram-se no Caderno de Anexo do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Anexo I, II e III

EDITAL Nº 02/2020/DF

O MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Porto dos 

Gaúchos/MT, Dr. Rafael Depra Panichella, no uso de suas atribuições 

legais, torna pública a abertura de vaga de Assistente do Serviço 

Voluntário não remunerado do Fórum da Comarca de Porto dos Gaúchos, 

em conformidade com o Provimento nº 16/2014/CM;

1. A Inscrição na vaga de Assistente do Serviço Voluntário dar-se-á 

perante a Central de Administração do Foro da Comarca de Porto dos 

Guachos, sito à Avenida Diamantino, nº 1487, Centro, no período de 19 a 

28 de Fevereiro de 2020, no horário do expediente forense, das 12 às 19 

horas.

2. Juntamente com o requerimento de inscrição, constante no ANEXO I do 

presente edital, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

2.1 – Cópia da cédula de identidade;

2.2 – Cópia do CPF;

2.3 – 01 (uma) foto 3x4;

2.4 – Cópia do diploma ou outro documento hábil que comprove o grau de 

escolaridade;

2.5 – Certidões Negativas de antecedentes criminais expedidas pela 

Justiça Federal e Estadual;

3. A prestação de serviço voluntário é integrada por pessoas físicas que 

prestam serviço não remunerado ao Poder Judiciário, mediante celebração 

de Termo de Adesão, não gera vínculo profissional ou qualquer outra 

obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, possui objetivos 

cívicos, educacionais, culturais, científicos ou de assistência social e é 

considerado serviço público relevante.

4. Podem prestar serviço voluntário a pessoa física maior de 18 anos, 

estudante ou graduado em Direito, Administração, Ciências Contábeis, 

Economia, comunicação Social, Arquivologia, Biblioteconomia, Letras, 

Ciência da Computação, Pedagogia, Psicologia ou Engenharia, ou ainda 

membro da sociedade civil com atuação nas áreas de educação, cultura 

ou desporto, para exercer suas atividades exclusivamente na Secretaria 

da Vara Única do Fórum da Comarca de porto dos Gaúchos.

5. O candidato será submetido à entrevista pessoal.

6. Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de dúvidas e 

questões referentes a este Edital, a Diretoria do Foro desta Comarca. Os 

casos omissos serão decididos por este Juízo. Outras informações sobre 

a vaga poderão ser obtidas pelo telefone 66 – 3526:1239 ou 3526-1340, 

ramal 200.

As informações prestadas na solicitação da inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, com exclusão do referido processo 

seletivo, o candidato que prestar informações incorretas, bem como em 

virtude da ausência de veracidade dos dados informados.

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

possa alegar desconhecimento, expediu-se o presente edital, que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

________________ Marli Trento, Gestora Geral que o digitei.

Porto dos Gaúchos, 13 de Fevereiro de 2020.

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 * O Anexo I encontra-se no Caderno de Anexo do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Anexo I

 

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000370-58.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CELIA DE FATIMA DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

AGAMENOM OTAVIANO COELHO (REQUERENTE)

MARIA BENICIO COELHO (REQUERENTE)

ELZA MARIA DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO OAB - MT13990/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DOS SANTOS (ESPÓLIO)

NAILE BENICIA COELHO DOS SANTOS (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 
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DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 1000370-58.2019.8.11.0019. 

REQUERENTE: AGAMENOM OTAVIANO COELHO, MARIA BENICIO 

COELHO, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, ELZA MARIA DE JESUS DOS 

SANTOS, CELIA DE FATIMA DE JESUS DOS SANTOS ESPÓLIO: NAILE 

BENICIA COELHO DOS SANTOS, ANTONIO DOS SANTOS Vistos. 

Considerando que intimada para readequar o valor da causa a parte 

autora atribuiu o mesmo valor já apresentado nas primeiras declarações 

de id 25479811, qual seja, R$ 167.520,74 (cento e sessenta e sete mil 

quinhentos e vinte reais e setenta e quatro centavos), DETERMINO que SE 

INTIME, novamente, a parte requerente para readequar o valor da causa, 

devendo este ser o valor do total de bens a inventariar, aqueles 

apresentados nas primeira declarações, o valor monte-mor da partilha, 

conforme já determinado na decisão de id 28180184, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Porto dos 

Gaúchos-MT, 14 de fevereiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000149-41.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO DE COL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDYRA MARIA PINHEIRO PIOVISAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000149-41.2020.8.11.0019 Assunto: [Intimação / 

Notificação] Autor: ANTONIO SERGIO DE COL Requerido: ANDYRA MARIA 

PINHEIRO PIOVISAN Vistos. Recebo a presente missiva precatória, uma 

vez que, de acordo com os requisitos legais do artigo 260 do CPC. 

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

SOLICITANDO, SE FOR O CASO, OS DOCUMENTOS FALTANTES, tudo de 

acordo com o estabelecido na CNGC/MT. Intime-se. Após, devolva-se com 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Porto dos Gaúchos-MT, 14 de fevereiro de 2020 

RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-33.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIVIERO ALIMENTOS E SEMENTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FRANCISCO MATTOS OAB - PR80843 (ADVOGADO(A))

CLEONICE ALVES CARNEIRO OAB - PR84773 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000210-33.2019.8.11.0019. REQUERENTE: LUCILENE MOREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: SIVIERO ALIMENTOS E SEMENTES LTDA Vistos. À 

vista de tudo que consta nos autos, DETERMINO que SE INTIMEM as partes 

para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento ou declaração de preclusão temporal. Uma vez ultrapassado 

os prazos alhures consignados, com ou sem manifestação das partes, 

certifique-se e tornem os autos conclusos para decisão. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto dos Gaúchos/MT, 13 de 

fevereiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-34.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA MORIMA TREVISAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO OAB - MT13990/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000100-34.2019.8.11.0019. REQUERENTE: CAMILA MORIMA TREVISAN 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, CITAVEL 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. Vistos. Considerando os novos 

documentos comprobatórios acostados pela parte reclamada BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (id 27993766), INTIME-SE a parte 

reclamante, para que possa impugnar, bem como requerer o que for de 

direito e interesse, no prazo de 15 (quinze) dias. À vista de tudo que 

consta nos autos, DETERMINO que SE INTIMEM as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento ou declaração de preclusão temporal. Uma vez ultrapassado 

os prazos alhures consignados, com ou sem manifestação das partes, 

certifique-se e tornem os autos conclusos para decisão. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto dos Gaúchos-MT, 14 de 

fevereiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000360-14.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LEIVINDO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000360-14.2019.8.11.0019. REQUERENTE: LEIVINDO PEDRO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. À vista de tudo que consta nos autos, DETERMINO que SE 

INTIMEM as partes para especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, no prazo comum de 15 (quinze) dias, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento ou declaração de preclusão 

temporal. Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou 

sem manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para decisão. Por fim, caso a parte reclamada alegue a necessidade de 

prova pericial, DETERMINO que na mesma oportunidade, quando da 

especificação das provas que ainda pretendem produzir, indique qual o 

tipo de perícia seria necessária no caso em questão, ou seja, qual perícia 

conseguiria provar que não houve qualquer tipo de interrupção de energia 

na unidade consumidora da parte reclamante. Uma vez ultrapassado os 

prazos alhures consignados, com ou sem manifestação das partes, 

certifique-se e tornem os autos conclusos para decisão. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto dos Gaúchos/MT, 14 de 

fevereiro de 2020. Rafael Depra Panichella. Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000362-81.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000362-81.2019.8.11.0019. REQUERENTE: PEDRO MORAIS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. À 

vista de tudo que consta nos autos, DETERMINO que SE INTIMEM as partes 

para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento ou declaração de preclusão temporal. Uma vez ultrapassado 

os prazos alhures consignados, com ou sem manifestação das partes, 

certifique-se e tornem os autos conclusos para decisão. Por fim, caso a 

parte reclamada alegue a necessidade de prova pericial, DETERMINO que 

na mesma oportunidade, quando da especificação das provas que ainda 

pretendem produzir, indique qual o tipo de perícia seria necessária no 

caso em questão, ou seja, qual perícia conseguiria provar que não houve 

qualquer tipo de interrupção de energia na unidade consumidora da parte 

reclamante. Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com 

ou sem manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos 

conclusos para decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Porto dos Gaúchos/MT, 14 de fevereiro de 2020. Rafael Depra 

Panichella. Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000363-66.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000363-66.2019.8.11.0019. REQUERENTE: VALDENIR SILVA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. À vista de tudo que consta nos autos, DETERMINO que SE 

INTIMEM as partes para especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, no prazo comum de 15 (quinze) dias, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento ou declaração de preclusão 

temporal. Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou 

sem manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para decisão. Por fim, caso a parte reclamada alegue a necessidade de 

prova pericial, DETERMINO que na mesma oportunidade, quando da 

especificação das provas que ainda pretendem produzir, indique qual o 

tipo de perícia seria necessária no caso em questão, ou seja, qual perícia 

conseguiria provar que não houve qualquer tipo de interrupção de energia 

na unidade consumidora da parte reclamante. Uma vez ultrapassado os 

prazos alhures consignados, com ou sem manifestação das partes, 

certifique-se e tornem os autos conclusos para decisão. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto dos Gaúchos/MT, 14 de 

fevereiro de 2020. Rafael Depra Panichella. Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000361-96.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIZIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000361-96.2019.8.11.0019. REQUERENTE: MARIA LIZIER REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. À 

vista de tudo que consta nos autos, DETERMINO que SE INTIMEM as partes 

para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento ou declaração de preclusão temporal. Uma vez ultrapassado 

os prazos alhures consignados, com ou sem manifestação das partes, 

certifique-se e tornem os autos conclusos para decisão. Por fim, caso a 

parte reclamada alegue a necessidade de prova pericial, DETERMINO que 

na mesma oportunidade, quando da especificação das provas que ainda 

pretendem produzir, indique qual o tipo de perícia seria necessária no 

caso em questão, ou seja, qual perícia conseguiria provar que não houve 

qualquer tipo de interrupção de energia na unidade consumidora da parte 

reclamante. Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com 

ou sem manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos 

conclusos para decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Porto dos Gaúchos/MT, 14 de fevereiro de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000358-44.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NESTOR DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000358-44.2019.8.11.0019. REQUERENTE: ANTONIO NESTOR DE 

ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. À vista de tudo que consta nos autos, DETERMINO 

que SE INTIMEM as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo comum de 15 (quinze) dias, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento ou declaração de preclusão 

temporal. Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou 

sem manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para decisão. Por fim, caso a parte reclamada alegue a necessidade de 

prova pericial, DETERMINO que na mesma oportunidade, quando da 

especificação das provas que ainda pretendem produzir, indique qual o 

tipo de perícia seria necessária no caso em questão, ou seja, qual perícia 

conseguiria provar que não houve qualquer tipo de interrupção de energia 

na unidade consumidora da parte reclamante. Uma vez ultrapassado os 

prazos alhures consignados, com ou sem manifestação das partes, 

certifique-se e tornem os autos conclusos para decisão.. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto dos Gaúchos/MT, 14 de 

fevereiro de 2020. Rafael Depra Panichella. Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000359-29.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000359-29.2019.8.11.0019. REQUERENTE: JORGE DA COSTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. À vista de tudo que consta nos autos, DETERMINO que SE 

INTIMEM as partes para especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, no prazo comum de 15 (quinze) dias, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento ou declaração de preclusão 

temporal. Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou 

sem manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para decisão. Por fim, caso a parte reclamada alegue a necessidade de 

prova pericial, DETERMINO que na mesma oportunidade, quando da 

especificação das provas que ainda pretendem produzir, indique qual o 

tipo de perícia seria necessária no caso em questão, ou seja, qual perícia 

conseguiria provar que não houve qualquer tipo de interrupção de energia 

na unidade consumidora da parte reclamante. Uma vez ultrapassado os 

prazos alhures consignados, com ou sem manifestação das partes, 

certifique-se e tornem os autos conclusos para decisão. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto dos Gaúchos/MT, 14 de 

fevereiro de 2020. Rafael Depra Panichella. Juiz de Direito em Cumulação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000250-15.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE CAMILO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS SENTENÇA Processo: 

1000250-15.2019.8.11.0019. EXEQUENTE: MARCOS ADRIANO PEREIRA 

EXECUTADO: DAIANE CAMILO Vistos. Dispensado o relatório nos termos 

do art. 38 da lei 9.099/95. Analisando os autos verifico que as partes 

firmaram o acordo constante no petitório assinado pelas partes no id 

23847095. Assim sendo, uma vez ocorrida a transação, deve ser 

homologada para todos os efeitos legais, ficando prejudicada qualquer 

discussão de direito material ou processual, posto que, tratando-se de 

direitos disponíveis, as partes podem sobre ele transacionar conforme 

bem entendam, desde que o acordo celebrado não seja ilegal ou imoral. A 

doutrina realmente preleciona que, na hipótese de celebração de acordo, o 

feito deve ser extinto com apreciação de mérito. Nesse sentido é a lição 

abaixo de Nelson Nery Júnior, em seu Código de Processo Civil Comentado 

(8ª Edição, Rev. e amp., Ed. RT, pág. 711): “Quando as partes celebrarem 

transação, de acordo com o CC 840 (CC/1916 1025 et seq), dá-se a 

extinção do processo com julgamento de mérito, fazendo coisa julgada, 

ainda que a sentença apenas homologue a transação.” Com efeito, sendo 

o acordo celebrado formal e materialmente perfeito, dando solução à lide, 

é de rigor que este juízo, homologue-o para os fins legais, nos termos do 

artigo 487, inciso III, “b’” do Código de Processo Civil. Ex positis, 

HOMOLOGO por sentença resolutiva de mérito, a transação havida entre 

as partes, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo 

Civil. Consigno que eventual descumprimento do referido acordo ensejará 

pedido de execução, nestes autos. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se com baixa e comunicações necessárias. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição art.(s) 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É 

dispensada a intimação das partes, nos termos do Provimento nº 

20/2007-CGJ. Publique-se. Cumpra-se Porto dos Gaúchos, 13 de fevereiro 

de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-49.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ESTEVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS SENTENÇA Processo: 

1000002-49.2019.8.11.0019. REQUERENTE: JOSE ESTEVES GOMES 

REQUERIDO: MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA Vistos. 

Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Compulsando os autos denoto que foi designada 

audiência de conciliação para o dia 11 de outubro de 2019. Em razão 

disso, o promovente foi intimado na pessoa de seu advogado constituído 

nos autos (id 22594760). Todavia, apesar de devidamente intimado 

através de seu advogado constituído nos autos, o promovente não 

compareceu à audiência de conciliação designada, tampouco apresentou 

qualquer justificativa, conforme termo de audiência acostado nos autos 

(id. 24911253). Destarte, a parte promovente não justificou a sua ausência 

na audiência de conciliação, sendo a sua presença obrigatória. Desse 

modo, o processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o art. 51 da 

Lei nº 9.099/1995: Art. 51 - Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. Ainda, a teor do disposto no Enunciado nº 28 do 

FONAJE, é necessária a condenação do promovente em custas e 

despesas processuais, contudo, suspensa a sua exigibilidade pelo prazo 

de 05 anos, eis que defiro os benefícios da justiça gratuita, na forma do 

art. 98 e seguintes do CPC. Ex positis, valendo-se do que dispõe a Lei 

9.099/1995, em seu art. 51, inciso I, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com a condenação da parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, todavia, suspensa a exigibilidade pelo 

prazo de 05 anos, face ser beneficiário da justiça gratuita. Com o trânsito 

em julgado, arquivem-se com baixa e comunicações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Porto dos Gaúchos/MT, 14 de fevereiro 

de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-38.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PIOVESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENER RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Processo: 

1000145-38.2019.8.11.0019. REQUERENTE: JULIO CESAR PIOVESAN 

REQUERIDO: DENER RIBEIRO SENTENÇA Vistos. Dispensado relatório nos 

termos do art. 38 da lei 9.099/95. Verifica-se no id 23791786 que a parte 

promovente requereu a desistência do presente feito. Conforme preceitua 

o art. 485, VIII, do Novo CPC, o juiz não resolverá o mérito quando 

homologar a desistência. Neste passo, verifica-se que desistência é 

faculdade da parte autora, que encontra obstáculo apenas em norma de 

ordem pública, quando houver indícios de que a parte utilizou-se de ardil. 

No presente caso, não há nos autos qualquer elemento capaz de inferir 

que haja mácula às normas de ordem pública ou prejuízos à parte adversa 

ou terceiro, cabendo ao juiz, tão somente proferir sentença homologatória 

da desistência para que produza os seus regulares efeitos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito e 

HOMOLOGO a desistência requerida pela parte autora, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC. Deixo de condenar a parte 

reclamante ao pagamento das custas processuais em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Arquive-se definitivamente, com as 

anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Porto dos 

Gaúchos, 14 de fevereiro 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000156-67.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE PORTO DOS GAUCHOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

BANCO DO BRASIL SA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Processo: 

1000156-67.2019.8.11.0019. REQUERENTE: DOUGLAS PEREIRA 

REQUERIDO: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE PORTO DOS GAUCHOS S E N 

T E N Ç A Vistos. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para situar a 

questão, cuida-se de pedido de Alvará Judicial formulado por Douglas 

Pereira, devidamente qualificada nos autos. Em apertada síntese, pretende 

o requerente pleiteia pela expedição de alvará judicial autorizando a 

continuação do pagamento das parcelas restantes do empréstimo 

consignado, na modalidade Crédito Pessoal, sendo o contrato supracitado 

celebrado por sua falecida genitora Catarina Pereira Ferreira, com 

consignação em folha de pagamento, no qual o autor aduz ser avalista. 

Além disso, aduz que o contrato em questão não tem seguro prestamista. 

Entre um ato e outro, o Banco do Brasil S/A, apresentou resposta no id 

21192292, informando que se trata de Crédito Consignado não Correntista 

do INSS, bem como que só pode descontar os débitos referente a 

operação de cliente falecido caso seja determinado em ação judicial e, por 

fim, esclarece que embora o autor tenha alegado ser o avalista do 

supramencionado empréstimo consignado, a operação em questão não 

possui avalista. Instado, o requerente deixou transcorrer o prazo sem 

manifestar acerca da informação prestada pelo Banco do Brasil S/A. Pois 

bem, por não haver arguição de preliminares e não visualizar questões de 

nulidade ou outras questões processuais pendentes de apreciação, 

passo à análise do mérito. É cediço que a jurisdição voluntária não resolve 

conflitos, mas apenas tutela interesses. Como o próprio nome diz, 

refere-se à homologação de pedidos que não impliquem litígio. Assim, no 

âmbito da jurisdição voluntária, o magistrado não atua para solucionar o 

conflito, nem para efetivar direito, nem para acautelar outro processo. Ele 

somente pronuncia-se sobre o negócio jurídico ou ao ato de interesse dos 

particulares, para verificação de sua conveniência ou de sua validade 

formal, quando devidamente exigida sua participação. In casu, o 

requerente pleiteou a autorização judicial para continuar pagando as 

parcelas referente ao empréstimo consignado contratado pela sua 

falecida genitora, por acreditar ser avalista do negócio jurídico em 

questão, razão pela qual seria obrigado a assumir a dívida de sua falecida 

mãe. Ocorre que conforme esclarecido pelo Banco do Brasil, onde fora 

contratado o empréstimo em discussão, o tipo de operação realizado pela 

Sra. Catarina Pereira Ferreira, genitora do autor, não possui avalista. 

Portanto, não é pela jurisdição voluntária que deverá a dívida ser saldada, 

mas sim através de inventário de bens e dívidas. Logo, conclui-se que a 

via escolhida pelo reclamante não é a correta. Ante ao exposto, com 

fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, JULGO IMPROCEDENTE o presente 

pedido de expedição de Alvará Judicial proposto por Douglas Pereira. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, não 

havendo manifestação da parte interessada na execução da sentença, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Porto dos 

Gaúchos/MT, 14 de fevereiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-84.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO INACIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAÚ SEGUROS S.A (REQUERIDO)

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Processo: 

1000226-84.2019.8.11.0019. REQUERENTE: MARCIO INACIO DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO HONDA S/A., ITAÚ SEGUROS S.A SENTENÇA 

Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 

Verifica-se no id 24209960 que a parte promovente requereu a 

desistência do presente feito. Conforme preceitua o art. 485, VIII, do Novo 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência. Neste 

passo, verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, que 

encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando houver 

indícios de que a parte utilizou-se de ardil, ou ainda, quando já contestada 

à ação, a parte requerida se opor ao arquivamento do processo (art. 485, 

§ 4º, CPC). Contudo, no caso dos autos, não havendo notícias acerca de 

infringência a norma de ordem pública e estando a parte autora pugnando 

pelo término do processo, é de se impor a extinção do processo. Muito 

embora a parte reclamada ITAÚ SEGUROS S.A tenha apresentado 

contestação no id 25162831, conforme certificado no id 25167452, o 

preposto do reclamado acompanhado de advogada, compareceu no 

balcão desta Secretaria e tomou ciência da desistência da demanda. Além 

disso, o enunciado 90 do FONAJE, dispensa a anuência do réu já citado 

acerca do pedido de desistência da ação, vejamos: ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). No presente caso, não há nos autos qualquer 

elemento capaz de inferir que haja mácula às normas de ordem pública ou 

prejuízos à parte adversa ou terceiro, cabendo ao juiz, tão somente 

proferir sentença homologatória da desistência para que produza os seus 

regulares efeitos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo 

sem resolução do mérito e HOMOLOGO a desistência requerida pela parte 

autora, tudo com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Deixo de condenar 

a parte reclamante ao pagamento das custas processuais em virtude do 

exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Arquive-se definitivamente, com 

as anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Porto dos 

Gaúchos, 14 de fevereiro 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-22.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON CERQUEIRA DA CUNHA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS SENTENÇA Processo: 

1000450-22.2019.8.11.0019. INTERESSADO: ADELSON CERQUEIRA DA 

CUNHA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos. Dispensado o relatório 

nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. Analisando os autos verifico que as 

partes firmaram o acordo constante no termo de audiência de conciliação 

(id 28374568). Assim sendo, uma vez ocorrida a transação, deve ser 

homologada para todos os efeitos legais, ficando prejudicada qualquer 

discussão de direito material ou processual, posto que, tratando-se de 

direitos disponíveis, as partes podem sobre ele transacionar conforme 

bem entendam, desde que o acordo celebrado não seja ilegal ou imoral. A 

doutrina realmente preleciona que, na hipótese de celebração de acordo, o 

feito deve ser extinto com apreciação de mérito. Nesse sentido é a lição 

abaixo de Nelson Nery Júnior, em seu Código de Processo Civil Comentado 

(8ª Edição, Rev. e amp., Ed. RT, pág. 711): “Quando as partes celebrarem 

transação, de acordo com o CC 840 (CC/1916 1025 et seq), dá-se a 

extinção do processo com julgamento de mérito, fazendo coisa julgada, 
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ainda que a sentença apenas homologue a transação.” Com efeito, sendo 

o acordo celebrado formal e materialmente perfeito, dando solução à lide, 

é de rigor que este juízo, homologue-o para os fins legais, nos termos do 

artigo 487, inciso III, “b’” do Código de Processo Civil. Ex positis, 

HOMOLOGO por sentença resolutiva de mérito, a transação havida entre 

as partes, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo 

Civil. Consigno que eventual descumprimento do referido acordo ensejará 

pedido de execução, nestes autos. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se com baixa e comunicações necessárias. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição art.(s) 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É 

dispensada a intimação das partes, nos termos do Provimento nº 

20/2007-CGJ. Publique-se. Cumpra-se Porto dos Gaúchos, 14 de fevereiro 

de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 16/2020-CPAN

A Doutor a Janaína Cristina de Almeida, Juíza de Direito e Diretora do Foro 

da Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a decisão proferida no expediente n. 

0705995-89.2020.811.0059, a qual autorizou o fechamento da serventia 

no intervalo de almoço.

RESOLVE:

AUTORIZAR, em caráter temporário, o fechamento da serventia a partir 

das 11h30min até às 13h00min, entre os dias 14.02.2020 (sexta-feira) a 

25.02.2020 (terça-feira).

Comunique-se a Corregedoria-Geral da Justiça

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

Porto Alegre do Norte/MT, 17 de fevereiro de 2020

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002472-30.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PEREIRA LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002472-30.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): MAURO PEREIRA LOURENCO REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS 

DO RIO VERDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 

No que concerne ao pedido de tutela de urgência, analisados os autos, 

verifico que, conquanto os documentos trazidos ao caderno processual 

pela parte autora sirvam de início de prova material e os argumentos por 

ela explanados se mostrem plausíveis, o direito ao recebimento dos 

valores pleiteado constitui matéria que demanda necessariamente a 

produção de prova pericial. Considerando o exposto, nos termos do art. 

300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência, na medida 

em que será melhor analisado no momento da prolação da sentença. 

Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do art. 

334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia previdenciária não tem por 

hábito ou regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências 

instrutórias, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando, ainda, contra os 

princípios da celeridade e da economia processual. Cite-se a autarquia 

requerida, por intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), 

para, querendo, apresentar contestação. Com a resposta, intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Alegre do Norte-MT, 17 de fevereiro de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002477-52.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HADAN FELIPE PORFIRIO OAB - MT13715-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLENE DA SILVA SOUZA PINHEIRO (REU)

IZAURI RIBEIRO DA SILVA SOUZA (REU)

CARLOS DA SILVA SOUZA (REU)

LUIZ CORREIA DE SOUZA (ESPÓLIO)

FABIO DA SILVA SOUZA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002477-52.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA ESPÓLIO: LUIZ CORREIA DE 

SOUZA REU: CARLOS DA SILVA SOUZA, FABIO DA SILVA SOUZA, 

VANDERLENE DA SILVA SOUZA PINHEIRO, IZAURI RIBEIRO DA SILVA 

SOUZA Considerando o recolhimento das custas judiciais, recebo a inicial. 

Diante do que dispõe o art. 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 12 de março de 2020, às 15h30min (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso). Nos termos do § 3º do art. 334 do CPC, o polo ativo será 

intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 

20(vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos deverão 

comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou 

defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar 

petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 

10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 

334, CPC. Conste nas comunicações que o não comparecimento na 

audiência ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. O início do 

prazo para contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do 

art. 335 do CPC. Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002089-52.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ROMUALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-61.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO PEREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Diretor da SEFAZ-MT (REQUERIDO)

CELINA BEZERRA GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Certidão de Designação 

de Audiência de Conciliação Certifico para os devidos fins, que nesta 

data, cumprindo determinação deste Juízo, designo audiência de 

conciliação para o dia 29 de abril de 2020, às 15 horas. O referido é 

verdade e dou fé. PORTO ALEGRE DO NORTE, 17 de fevereiro de 2020. 

WESLEI ALVES DE LIMA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA TOCANTINS, S/N, SETOR DOS ESPORTES, 

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 TELEFONE: (66) 

35691216

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000204-66.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE LOURDES DOS SANTOS AIDAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000204-66.2020.8.11.0059. REQUERENTE: ALCIONE LOURDES DOS 

SANTOS AIDAR REQUERIDO: MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE 

Vistos, etc. ALCIONE LOURDES DOS SANTOS AIDAR, ajuizou ação 

declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido de 

tutela de urgência em face do MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE/MT, 

ambos qualificados nos autos. Aduz a parte autora que é servidora 

pública municipal e integra o quadro de funcionários do município requerido 

desde 24.02.2007, ocasião em que tomou posso do cargo que atualmente 

exerce (Engenheira Florestal), sendo efetivada em 27.02.2010. Ocorre 

que em novembro de 2019 através de sindicância administrativa 

instaurada pela portaria n.404/2019, pelo prefeito municipal do município 

requerido, a autora teve seu subsídio reduzido de R$ 5.205,85 (cinco mil 

duzentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), para R$ 1.806,14 (mil 

oitocentos e seis reais e quatorze centavos), sob fundamento de que a 

especialização/curso utilizado(a) para progressão horizontal não estava 

de acordo com as exigências legais, além do fato de que o anexo II, da Lei 

Municipal n.559/2013, de 03.07.2013, que alterou o lotacionograma da 

prefeitura de Canabrava do Norte, alterando número de cargos, além de 

dar outras providências, não estava devidamente assinado pelo gestor 

municipal da época, razão pela qual a requerente não poderia promover na 

carreira com base naquelas classes e níveis. Salienta, ainda, que tal 

sindicância foi instaurada, tão somente, por perseguição do atual gestor 

municipal, haja vista que a autora foi uma das articuladoras contra o 

projeto de Lei n.02/2019, que versava sobre alteração no sistema de 

avaliação de desempenho dos servidores públicos do município, ora réu. 

Assim, requer, liminarmente, que o requerido seja compelido a pagar, de 

forma integral, os proventos da requerente, bem como confeccione folha 

complementar para recebimento da diferença salarial referente ao mês de 

janeiro de 2020. É o breve relato. Decido. É cediço que “o judiciário não 

pode se inserir no mérito administrativo , competindo tão somente apreciar 

o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do 

devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (TJMT/N.U 

0004647-06.2006.8.11.0015, , Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2019, Publicado no 

DJE 18/03/2019). Contudo, no caso dos autos, extrai-se que o pedido 

liminar merece deferimento, consoante a seguir será demonstrado. Pois 

bem. Dispõe o art. 300 do CPC/2015, que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer 

de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como 

também há necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer 

a realização imediata ou futura do direito. No caso dos autos, verifica-se 

que a autora tomou posse no cargo público em 24.02.2007 e após o 

estágio probatório de três anos se efetivou em 27.02.2010. Desse modo, 

na época da promulgação da Lei Municipal n. 559/2013 a requerente já 

estava com três anos de efetivo cargo público, além do período do estágio 

probatório, bem como havia realizado um curso de especialização em 

dezembro de 2008, ou seja, nos termos do anexo II da aludida lei municipal, 

estaria enquadrada no nível 3 da classe “b”, cuja remuneração 

corresponde a R$ 5.205,85 (cinco mil duzentos e cinco reais e oitenta e 

cinco centavos). Outrossim, no atinente a alegação feita em sede de 

sindicância administrativa de que o anexo II da Lei Municipal n.559/2013 

não possui assinatura do Gestor Municipal, o que configuraria vício de 

iniciativa, verifica-se que tal fato não é motivo suficiente, a priori, para 

reduzir o subsídio da requerente, especialmente pelo fato da referida 

legislação e anexos não ter sido declarados inconstitucionais. Não 

obstante, no ano de 2016 foi publicada a Lei Municipal n.672/2016, que 

reestruturou o plano de carreiras geral da prefeitura municipal de 

Canabrava do Norte, a qual, em seu artigo 42 dispõe que: Art. 42. A 

progressão vertical por tempo de serviço é a passagem do servidor 

público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta lei, de um 

nível para outro subseqüente da mesma classe, desde que: I - cumprido o 

estágio probatório, com aproveitamento mínimo de 70% (setenta por 

cento); II - aprovado em processo anual e específico de avaliação de 

desempenho obrigatoriamente, com média de 70% (setenta por cento) de 

aprovação. §1º. As demais progressões, após o término do estágio 

probatório, ocorrerão anualmente. §2º. Decorrido o prazo previsto no 

inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de 

desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente. §3º. Os 

reajustes salariais de um nível para o subseqüente ficam estabelecidos de 

acordo com o anexo III. 4º. Os níveis serão representados por números de 

1 (um) a 12 (doze) dentro de cada classe que compõem a progressão 

vertical. Além disso, no artigo §3º, do artigo 54 da lei supra restou 

explicitado que: “§3º. As tabelas remuneratórias dos profissionais da 

Administração Direta da Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte, 

Advogado, Agente Administrativo, Motorista de Veículos Pesados, 

Alimentador de Sistema – Aplic, Assistente Social, Auxiliar de Serviços 

Gerais, Controlador Interno,Copeira/Faxineira, Coveiros, Encanador, 

Engenheiro Florestal, Fiscal Ambiental, Guarda Municipal, Vigilante, 

Jardineiro, Mecânico de Máquinas Pesadas, Motorista de Veículos Leves, 

Office Boy, Operador de Máquinas Leves, Pedreiro, Psicólogo, 

Recepcionista, Técnico em Informática, , Agente Administrativo, 

Controlador Interno, constam nos anexos das Leis Complementar: 

559/2013 e 564/2013” – Original sem destaque. Desse modo, 

considerando que em cognição sumária restou demonstrado que o perigo 

de dano é evidente, haja vista a redução em mais da metade do subsídio 

da requerente, o que certamente gerará prejuízos econômicos, tenho que 

a medida liminar deverá ser deferida. Por outro lado, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

o pedido de tutela de urgência, determinando ao município requerido que 

mantenha o subsídio da requerente no patamar de R$ 5.205,85 (cinco mil 

duzentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), bem como 

confeccione folha complementar para pagamento do valor pago a menor, 

sob pena de multa diária a ser arbitrada oportunamente. CITE-SE o réu 

(Fazenda Pública), pessoalmente, por oficial de Justiça (art. 247, III) ou por 

carga ou remessa para a Procuradoria da Fazenda (art. 183, § 1º e art. 

242, § 3º), para responder no prazo de 30 dias (art. 335 c/c art. 183). 

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

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000071-58.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARA SPANHOLLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000071-58.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 
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VI da CNGC, considerando a interposição de recurso de apelação pela 

parte requerida, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

proceder a intimação da parte autora para, querendo, contrarrazoar o 

recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 17 de 

fevereiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000555-73.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000555-73.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando a interposição de recurso de apelação pela 

parte requerida, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

proceder a intimação da parte autora para, querendo, contrarrazoar o 

recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 17 de 

fevereiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000616-31.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO COELHO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que, nos termos do art. 482, VI 

da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora acerca do trânsito em julgado da sentença 

proferida nestes autos, bem como para, querendo, requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quando então, em nada 

sendo requerido, os autos serão remetidos ao arquivo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001866-02.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PAIAO RIOS OAB - SP277251 (ADVOGADO(A))

ISAAC DE OLIVEIRA ARAUJO OAB - GO56601 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente, 

impulsiono os autos a fim de intimar os advogados da parte autora para 

manifestar-se acerca da juntada do comprovante de pagamento constante 

na id 2746086, e requerer o que entender de direito. SAMARA COELHO DE 

SOUZA Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000086-27.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que, nos termos do art. 482, VI 

da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora acerca do trânsito em julgado da sentença 

proferida nestes autos, bem como para, querendo, requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quando então, em nada 

sendo requerido, os autos serão remetidos ao arquivo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001289-58.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que, nos termos do art. 482, VI 

da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora acerca do trânsito em julgado da sentença 

proferida nestes autos, bem como para, querendo, requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quando então, em nada 

sendo requerido, os autos serão remetidos ao arquivo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001469-74.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GERLANDES VIDAL DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que, nos termos do art. 482, VI 

da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora acerca do trânsito em julgado da sentença 

proferida nestes autos, bem como para, querendo, requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quando então, em nada 

sendo requerido, os autos serão remetidos ao arquivo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000256-33.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DOS SANTOS FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que, nos termos do art. 482, VI 

da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora acerca do trânsito em julgado da sentença 

proferida nestes autos, bem como para, querendo, requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quando então, em nada 

sendo requerido, os autos serão remetidos ao arquivo.
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Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001915-43.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

Q. D. S. R. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. Y. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Processo 

n. 1001915-43.2019.8.11.0059 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 17 de 

fevereiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002028-94.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHABLO TAINA LOPES DE SOUZA OAB - MT26946/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002028-94.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: LUCIENE PEREIRA DUARTE REQUERIDO: PRUDENT FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

Vistos, etc. Ante a manifestação retro, em razão da proximidade da data 

da audiência, cancelo a audiência outrora designada e redesigno a 

solenidade para o dia 31 de março de 2020, às 18h00min (MT), devendo o 

Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias. Proceda-se 

à nova tentativa de citação da parte requerida nos moldes ali requeridos. 

Às providências. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Porto 

Alegre do Norte - MT, 17 de Fevereiro de 2020. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000194-36.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO RODRIGUES (REU)

FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ (REU)

 

Diante da Certidão da Oficial de Justiça em Id. 24891874, impulsiono o feito 

com a finalidade de intimar a parte autora, através de seu Advogado 

constituído, para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000194-36.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO RODRIGUES (REU)

FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ (REU)

 

Diante da Certidão da Oficial de Justiça em Id. 24891874, impulsiono o feito 

com a finalidade de intimar a parte autora, através de seu Advogado 

constituído, para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000401-35.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. F. D. A. (REQUERENTE)

V. F. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. D. A. (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte autora, através de seu Advogado 

constituído, para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000228-11.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN AURELIO SILVA SERAPIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para emendar a inicial a fim de colacionar aos 

autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000442-02.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE CEBALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para impugnar a Contestação, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000440-32.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para impugnar a Contestação, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000558-08.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DA SILVA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para impugnar a Contestação, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000562-45.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA NUNES CASONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para impugnar a Contestação, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000559-90.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO FERNANDES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para impugnar a Contestação, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000015-05.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000015-05.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA LIMA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando que mesmos intima 

a parte autora deixou de justificar sua ausência à audiência, conforme 

certidão de id nº 29155349, DECLARO preclusa a produção da prova 

testemunhal, bem como encerrada a instrução processual. Dessa feita, 

INTIMEM-SE as partes para apresentação das alegações finais, no prazo 

legal. Após, CONCLUSOS para sentença. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Porto Esperidião/MT, 13 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000470-67.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000470-67.2019.8.11.0098. AUTOR(A): 

EMILIA GOMES DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 28577859, de modo que SE 

EXPEÇA Ofício a Autarquia demandada para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, cumpra a ordem judicial emanada, fixando a multa 

diária no importe de R$ 100,00 (cem) reais, limitada ao valor anual de 12 

(doze) salários mínimos, com o fito de evitar enriquecimento sem causa 

conforme entendimento jurisprudencial[1]. Após o benefício implantado, 

INTIME-SE a parte autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. CUMPRA-SE com máxima urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Porto Esperidião/MT, 13 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal [1] 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região TRF-3 – Apelação Cível : Ap 

00029757420084036117 SP

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000321-71.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ECKSTEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000321-71.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: PAULO ECKSTEIN REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, 

valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do 

feito ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto 

Esperidião/MT, 13 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000253-24.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

EREMITA TOMICHA SUQUERE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000253-24.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: EREMITA TOMICHA SUQUERE REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem 

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

pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) 

dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento 

do feito ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto 

Esperidião/MT, 13 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000322-56.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANA FLORES TOSSUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSS (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000322-56.2019.8.11.0098. AUTOR(A): 

FELICIANA FLORES TOSSUE REU: INSS, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, 

valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do 

feito ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto 
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Esperidião/MT, 13 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000405-72.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

OLGANETE DE SOUZA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000405-72.2019.8.11.0098. AUTOR(A): 

OLGANETE DE SOUZA MARTINS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento 

antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Esperidião/MT, 13 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000454-16.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARIA DA SILVA AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000454-16.2019.8.11.0098. AUTOR(A): 

JOANA MARIA DA SILVA AGUIAR REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, 

valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do 

feito ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto 

Esperidião/MT, 13 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000455-98.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA VEIGA PORTILHO FERNANDES (AUTOR(A))

L. F. P. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000455-98.2019.8.11.0098. AUTOR(A): 

JESSICA VEIGA PORTILHO FERNANDES, L. F. P. D. REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem 

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

pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) 

dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento 

do feito ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto 

Esperidião/MT, 13 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000462-90.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000462-90.2019.8.11.0098. AUTOR(A): 

JOSE DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento 

antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Esperidião/MT, 13 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000460-23.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO SANTANA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000460-23.2019.8.11.0098. AUTOR(A): 

JUSTINO SANTANA DIAS DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, 

valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do 

feito ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto 

Esperidião/MT, 13 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000585-88.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

VENANCIO BARBOSA DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000585-88.2019.8.11.0098. AUTOR(A): 

VENANCIO BARBOSA DA FONSECA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, 

valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do 

feito ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto 

Esperidião/MT, 13 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000063-27.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS TAVARES DA CAMARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000063-27.2020.8.11.0098. AUTOR(A): 

ELIAS TAVARES DA CAMARA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento 

antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Esperidião/MT, 14 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000255-91.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000255-91.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS LARA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem 

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

pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) 

dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento 

do feito ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto 

Esperidião/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000256-76.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NELIS PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000256-76.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: MARIA NELIS PIRES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem 

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

pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) 

dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento 

do feito ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto 

Esperidião/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000126-86.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000126-86.2019.8.11.0098. 

EXEQUENTE: OTAVIO SIMPLICIO KUHN EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Tendo em vista que a exequente concordara com o valor 

indicado pela executada em id nº 26128386, HOMOLOGO o valor ora 

apontado, de modo que SE REQUISITE o pagamento, que deverá ser 

realizado no prazo previsto no art. 13, §1º, da Lei 12.153/2009, qual seja, 

60 (sessenta) dias, sob pena de sequestro de valores. Com o pagamento, 

INTIME-SE a exequente para manifestação, no prazo legal, sendo o 

silêncio interpretado como quitação integral. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto 

Esperidião-MT, 13 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000009-95.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL ALVES VALENTIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000009-95.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

RAUL ALVES VALENTIM Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO” proposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., 

em face de RAUL ALVES VALENTIM, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Conforme petição de id. 20910208, a parte autor pugnou pela 

desistência da ação, ante a transação pelas vias administrativas. Após, 

vieram os autos conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A lide posta em discussão não exige maiores delongas, ante o 

pleito de desistência da ação formulado pela autora, antes mesmo da 

citação do demandado. Nesse diapasão, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e em consequência JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Sem condenação em honorários em razão de não ter sido 

efetivada a triangularização processual. Com o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. Porto 

Esperidião/MT, 13 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000459-38.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DOMINGUES BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000459-38.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: MARCIO 
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JOSE DOMINGUES BORGES Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO” proposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., em face de 

MARCIO JOSE DOMINGUES BORGES, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Conforme petição de id. 25713865, a parte autor pugnou pela 

desistência da ação, ante a transação pelas vias administrativas. Após, 

vieram os autos conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A lide posta em discussão não exige maiores delongas, ante o 

pleito de desistência da ação formulado pela autora, antes mesmo da 

citação do demandado. Nesse diapasão, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e em consequência JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Sem condenação em honorários em razão de não ter sido 

efetivada a triangularização processual. Com o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. Porto 

Esperidião/MT, 13 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-76.2016.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010026-76.2016.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR, Contratos de 

Consumo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: SOLANGE APARECIDA DIAS DA SILVA Endereço: Rua 

ANTÔNIO BARBOSA, QUADRA 98 LOTE 7, S/N, SANTA TEREZINHA, 

GLÓRIA D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: DU-CEU 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP Endereço: Rua DOS 

CEDROS, 1749, TERREO, JARDIM PARAISO, SINOP - MT - CEP: 78556-108 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 30/03/2020 Hora: 

15:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE:. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 17 de fevereiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000071-09.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

O. T. D. S. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES OAB - SP222131 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. I. E. C. D. P. F. L. -. E. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000071-09.2017.8.11.0098 Valor da causa: R$ 3.780,00 

ESPÉCIE: [Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de 

Medicamentos]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: OSMAR 

TEOTONIO DA SILVA JUNIOR Endereço: sitio bom jardim, bocaiuval, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: PDT 

PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 

- EPP Endereço: rua maestro jorge da fonseca, 67, centro, CRAVINHOS - 

SP - CEP: 14140-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para manifestar se ainda detém interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo desde já, caso positivo, 

atualizar os orçamentos necessários. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do 

art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de fevereiro de 2020. FÁTIMA 

ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 
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Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-66.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000483-66.2019.8.11.0098. REQUERENTE: EVA DE FATIMA DA SILVA 

REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Vistos. 

Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. 

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição inserida no id nº 27333356 em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em 

julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Porto Esperidião/MT, 03 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-69.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

QUELLI RENATA BASSANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000013-69.2018.8.11.0098 Valor da causa: R$ 20.980,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Provas]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: QUELLI RENATA 

BASSANI Endereço: RUA EDIMAR TEIXEIRA DE PAULA, S/N, JARAGUÁ, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Endereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 208, 

CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 FINALIDADE: INTIME(M)-SE o(s) 

recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PORTO ESPERIDIÃO, 

17 de fevereiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-67.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISTER COLIBRI BRASIL MARKETING COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

8010057-67.2014.8.11.0098. REQUERENTE: ROSALINA RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: MISTER COLIBRI BRASIL MARKETING COMERCIO E 

IMPORTACAO LTDA Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 7396352, motivo 

pelo qual DETERMINO as seguintes providências: I-) Se proceda com a 

consulta no sistema INFOJUD requisitando o endereço atualizado do 

requerido, inscrito no CPF/CNPJ nº 16.991.964/0001-89. II-) Aportando aos 

autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a exequente para pugnar o 
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que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. III-) Permaneçam os autos em 

gabinete para efetivação da consulta. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS Porto Esperidião-MT, 03 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-55.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000184-55.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 5.603,50 

ESPÉCIE: [Lei de Imprensa]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUIZ ALVES DA SILVA Endereço: RUA 

PAULO VERISSIMO, 72, centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

Endereço: Avenida Alphaville, 779, 779, Empresarial 18 do Forte, BARUERI 

- SP - CEP: 06472-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 23/03/2020 Hora: 12:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: . Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de fevereiro de 

2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-25.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINA SABORE FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000186-25.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 5.300,00 

ESPÉCIE: [Lei de Imprensa]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARTINA SABORE FLORES Endereço: 

RUA CELINA REAL, 091, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 23/03/2020 Hora: 

12:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: . Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 17 de fevereiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-40.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DIAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000185-40.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 5.532,92 

ESPÉCIE: [Lei de Imprensa]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: IRACI DIAS DA CRUZ Endereço: 

RESIDENCIAL EDELMIRA, 06, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

Endereço: Avenida Alphaville, 779, 779, Empresarial 18 do Forte, BARUERI 

- SP - CEP: 06472-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Audiência de Conciliação Data: 23/03/2020 Hora: 12:15 

ADVERTÊNCIAS À PARTE:. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 17 de fevereiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-75.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALI FELIX DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000215-75.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 12.108,54 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ROSALI FELIX DA SILVA Endereço: RUA NESTOR CAROSO LEAL, 

13, RESIDENCIAL PRIMAVERA, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, - LADO PAR, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 30/03/2020 Hora: 

12:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE:. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 17 de fevereiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 
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celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-48.2016.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO DOS SANTOS PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010002-48.2016.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AMARILDO DOS SANTOS 

PERES Endereço: Fazenda SÃO JOSÉ, S/N, BR 265, KM 70, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO 

Endereço: Avenida GETÚLIO VARGAS, 1300, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: 

Audiência de Conciliação Data: 04/11/2019 Hora: 12:00 Vistos.Da análise 

dos documentos juntados aos autos, bem como das razões apresentadas, 

entendo que a pretensão da parte Requerente deve ser deferida por 

estarem presentes os requisitos indispensáveis à concessão deste 

instituto, os quais encontram-se previstos no artigo 300, §1° do Código de 

Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Aquele, em razão do direito que, em tese, assiste a parte Requerente; 

este, face à possibilidade em resultar em danos maiores.Isto posto, 

DEFIRO a concessão de liminar, inaudita altera parte, a fim de 

DETERMINAR à parte Requerida(s), na pessoa de seu Representante 

Legal, que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, a EXCLUSÃO do nome 

da parte Requerente dos bancos de dados dos órgãos de restrição ao 

crédito (SERASA, SPC e demais congêneres), sob pena de ser-lhe 

aplicada multa, que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais) por dia, até o 

limite 15 (quinze) dias, contando da data da citação/intimação, em caso de 

descumprimento.Concedo os benefícios da justiça gratuita.Por estar 

caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, ensejando 

consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus 

da prova em favor da promovente, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor.Cite-se e notifique-se a parte Reclamada de 

todo o teor da presente ação, bem como para que compareça perante 

este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência a ser 

designada pela secretaria, advertindo-os de que o seu não 

comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e proferido o 

julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Notifique-se 

a parte Reclamante, constando da intimação que sua ausência implicará 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.Cabe 

salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes compareçam pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado 

e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser 

representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95).Intimem-se. 

Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 26 de junho de 2017.Lílian Bartolazzi 

LaurindoJuíza Substituta ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 9 de 

setembro de 2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Querência

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-55.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY LUCHTENBERG ARAUJO OAB - 654.898.021-20 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000110-55.2020.8.11.0080 POLO ATIVO:MARLY 
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LUCHTENBERG ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESTELA 

REDIVO DA COSTA, ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA POLO PASSIVO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 03/04/2020 

Hora: 16:15 , no endereço: AVENIDA CD, S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, 

SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 . 17 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-40.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIMILA LUCHTENBERG ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000111-40.2020.8.11.0080 POLO ATIVO:LUDIMILA 

LUCHTENBERG ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA 

KAROLINA REDIVO DA COSTA, ESTELA REDIVO DA COSTA POLO 

PASSIVO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 03/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: AVENIDA CD, S/N, QUADRA 

6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 . 17 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000902-46.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRONI LEIGH ALMEIDA BRITO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VLADIMIR JOSE MANTOVANI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO E PARTE REQUERENTE na pessoa de seu advogado, a 

comparecerem à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 de 

abril de 2020, às 16:00 horas (MT), audiência que se realizará na sede do 

Juízo, sito no endereço indicado. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 17 de 

fevereiro de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO 

VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre 

João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - 

CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000980-40.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

TIMOFEI OVCHINNIKOV (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA COSTA DE OLIVEIRA OAB - MT18587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZICLEIDE VIEIRA GONCALVES (REU)

ODINIR BRAZ GONCALVES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO(A) E PARTE REQUERENTE na pessoa de seu advogado 

a comparecerem na audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 

de março de 2020, às 17:00 horas (MT), audiência que se realizará na 

sede do Juízo, sito no endereço ao final indicado, tudo conforme decisão 

que DEFERIU o pedido de Liminar id. 27957235. OBSERVAÇÕES: (i) o não 

comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato 

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

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

revertida em favor da União ou do Estado; (ii) devem estar acompanhadas 

por seus advogados; (iii) poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA, 17 de fevereiro de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO 

TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E 

INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 

34891831

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000534-21.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE BENTO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000534-21.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.978,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241)/[Concessão]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 3/4/2020, a 

partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 de fevereiro de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000426-89.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AURACI DE FATIMA TOLOTTI DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000426-89.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Restabelecimento]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico 

com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a 

data de 3/4/2020, a partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 de fevereiro 

de 2020 MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, 

Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000584-47.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH PEREIRA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000584-47.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Restabelecimento]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico 

com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a 

data de 3/4/2020, a partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 de fevereiro 

de 2020 MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, 

Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000462-34.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALVES DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000462-34.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Restabelecimento]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico 

com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a 

data de 3/4/2020, a partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 de fevereiro 

de 2020. MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, 

Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000604-38.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEIR GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000604-38.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 3/4/2020, a 

partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 de fevereiro de 2020. MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000598-31.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BERTO PAULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000598-31.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 3/4/2020, a 

partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 de fevereiro de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000615-67.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000615-67.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Restabelecimento]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico 

com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a 

data de 3/4/2020, a partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 de fevereiro 

de 2020 MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, 

Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000184-33.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000184-33.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Concessão, 

Restabelecimento, Citação]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que em contato 

telefônico com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia 

para a data de 3/4/2020, a partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 de 

fevereiro de 2020 MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, 

s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 

32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000371-41.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO MANOEL DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000371-41.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 3/4/2020, a 

partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 de fevereiro de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000121-08.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NILZO DA SILVA GREY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000121-08.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 5.400,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[Seguro]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 3/4/2020, a 

partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 de fevereiro de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000493-54.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000493-54.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Restabelecimento]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico 

com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a 

data de 3/4/2020, a partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 de fevereiro 

de 2020 MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, 

Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000592-24.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000592-24.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Restabelecimento]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico 

com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a 

data de 3/4/2020, a partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 de fevereiro 

de 2020. MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, 

Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000265-79.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. M. S. (AUTOR(A))

ROZARIA MARIA MENDES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000265-79.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, fica 

agendada a perícia para a data de 3/4/2020, a partir das 08:00 horas. RIO 

BRANCO, 17 de fevereiro de 2020. MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E 

INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000474-48.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000474-48.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 3/4/2020, a 

partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 de fevereiro de 2020. MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000117-68.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI DA SILVA CAMILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000117-68.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 3/4/2020, a 

partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 de fevereiro de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000033-67.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BATISTA PUGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000033-67.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 3/4/2020, a 

partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 de fevereiro de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000149-73.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARY DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000149-73.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 14.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Concessão, 

Citação, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]; Recuperando: Sim/Não 

- Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, fica 

agendada a perícia para a data de 3/4/2020, a partir das 08:00 horas. RIO 

BRANCO, 17 de fevereiro de 2020 MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E 

INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000271-86.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA RODRIGUES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000271-86.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 3/4/2020, a 

partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 de fevereiro de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000358-42.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MARTINS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000358-42.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 14.104,20; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Restabelecimento]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico 

com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a 

data de 3/4/2020, a partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 17 de fevereiro 

de 2020 MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, 

Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000972-10.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA IRENICE ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000972-10.2019.8.11.0032. 

REQUERENTE: KATIA IRENICE ROSA DE OLIVEIRA Vistos em substituição 

legal. Trata-se de Ação de Retificação de Registro de Nascimento 

formulada por IRANICE ROSA DE OLIVEIRA, visando retificar seu assento 

de nascimento, especificamente no que tange a escrita do seu nome e o 

seu ano de nascimento. Relata, em síntese, que após o furto de seus 

documentos, ao solicitar a segunda via da sua certidão de nascimento, 

constatou dois tipos de erros quanto à escrita do seu nome e a falta do 

prenome (Katia), uma vez que consta na certidão IRANICE ROSA DE 

OLIVEIRA, sendo que o nome correto seria KATIA IRENICE ROSA DE 

OLIVEIRA. Com a inicial vieram os seus documentos pessoais (ID – 

25707429 e 25707436) e a Certidão de Nascimento do neto, certidão de 

casamento da filha, bem como a segunda via da certidão de nascimento 

(ID – 25707426). Parecer ministerial (ID – 26440143), manifestando pela 

procedência do pedido formulado na exordial. Os autos vieram conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, verifico que a questão 

posta em juízo é singela, por ser matéria eminentemente de direito, haja 

vista comprovação cabal da existência do direito ora pleiteado pela parte 

autora, senão vejamos. Consoante narrativa da parte Requerente, esta 

informa que há incorreção quanto à escrita do seu nome e a falta de seu 

prenome, eis que consta o seu nome como sendo IRANICE ROSA DE 

OLIVEIRA, ao passo que o nome correto é KATIA IRENICE ROSA DE 

OLIVEIRA. Analisando os documentos colacionados aos autos pela parte 

autora, verifico que os equívocos apontados efetivamente ocorreram e, 

considerando que no âmbito registral vige o princípio da veracidade, 

impõe-se a retificação do nome da parte autora em seu assento de 

nascimento, a fim de adequá-la à verdade real. Por oportuno, saliento que 

estão resguardados os direitos de terceiros, bem como que não há 

nenhuma contrariedade à norma de ordem pública que possa obstaculizar 

o pleito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por 

Iranice Rosa De Oliveira, para o fim de promover a retificação do seu 

assento de nascimento, para nela fazer constar o nome seu nome como 

sendo KATIA IRENICE ROSA DE OLIVEIRA, com fulcro no art. 109, da Lei 

6.015/73. Determino a observância do §5° do art.109 da Lei 6.015/73. 

Intime-se. Expeça-se ofício ao cartório competente com mandado de 

retificação. Transita em julgado, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas de necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Sem custas. Às providências. ROSÁRIO OESTE, 7 de 

fevereiro de 2020. Diego Hartmann Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000882-02.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA OAB - RJ64585-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JANGADA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que intimo a parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do Sr. Oficial de justiça, por 

intermédio do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao 

para o cumprimento do ato ou informe que providenciará meios para o 

cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-81.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 10 de março de 2020, às 14:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000181-07.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SEREM PERALTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 10 de março de 2020, às 14:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-30.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RITA FRANCISCA DE ALMEIDA MOAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 10 de março de 2020, às 15:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-75.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VINICIUS OJEDA ORIBES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 10 de março de 2020, às 15:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-62.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 14 de abril de 2020, às 13:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-15.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

KELVEN CARVALHO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 14 de abril de 2020, às 13:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-47.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO VIEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 14 de abril de 2020, às 13:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-54.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CELIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 14 de abril de 2020, às 14:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-77.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GILCINEY MENDES GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 14 de abril de 2020, às 14:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-77.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GILCINEY MENDES GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 14 de abril de 2020, às 14:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-32.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIANE APARECIDA DOS SANTOS FABER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 14 de abril de 2020, às 14:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-39.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TITO DE OLIVEIRA BASTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 14 de abril de 2020, às 15:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-91.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 14 de abril de 2020, às 15:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-76.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO ANDRE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 14 de abril de 2020, às 15:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-11.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ROMEU DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000201-32.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000201-32.2020.8.11.0053. AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS RAMOS REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. 

Compulsando os autos, constata-se que a presente ação previdenciária 

foi recebida pelo 6ª Juizado Especial Federal da Comarca de Cuiabá/MT, 

sendo declinada à este Juízo, vez que a causa de pedir está diretamente 

relacionada a acidente de trabalho, sendo, portanto competência da 

Justiça Estadual. Desse modo, ratifico todos os atos processuais 

praticados pelo Juízo do 6ª Juizado Especial Federal, inclusive os 

decisórios. INTIME-SE a parte Autora, por meio de seu representante para, 

querendo impugnar a contestação e documentos juntados pela parte 

Requerida, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, decorrido o prazo, retorne 

a conclusão. Às providencias. Cumpra-se. Às providências. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 92783 Nr: 1868-07.2019.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO HUMBERTO GABRIEL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES - OAB:24537/O, Fernanda de Lima Chaves - OAB:23.978/0

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o 

pedido deduzido pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR Renato 

Humberto Gabriel Martins, qualificado nos autos, como incurso nas 

sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c art. 61, I, do Código Penal, 

à uma pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de 

reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multas, estes fixados no 

mínimo legal.O réu Renato Humberto Gabriel Martins iniciará o cumprimento 

da sua pena em regime semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”), tendo em vista o 

quantum de pena aplicada, superior a 04 (quatro) anos de reclusão, 

conforme dicção do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, sendo incabível a 

fixação de regime prisional mais gravoso, pela prevalência das 

circunstâncias judiciais favoráveis. EXPEÇA-SE o respectivo alvará de 

soltura, para que seja colocado em liberdade.Incabíveis a substituição de 

pena (CP, art. 44) e o sursis (CP, art. 77), pelo montante final da pena 

aplicada.DEIXO de aplicar a regra contida no art. 387, § 2º do CPP, pois 

que eventual detração não implicará na mudança do regime inicial de pena 

fixado.CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais (CPP, art. 804).COMUNIQUE-SE ao Juízo das Execuções 

Penais de Cuiabá/MT (processo nº 4400588-98.2019.8.13.0702 – Sistema 

SEEU).Após o trânsito em julgado,

Decisão

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000226-45.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA OAB - MT11356-O (ADVOGADO(A))

GLAZIELE DOMINGOS DOS SANTOS OAB - 031.855.471-28 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER RODRIGUES DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000226-45.2020.8.11.0053. REPRESENTANTE: GLAZIELE DOMINGOS 

DOS SANTOS EXECUTADO: EDER RODRIGUES DE AMORIM Vistos etc. 

INTIME-SE a parte Requerente para que emende a inicial, nos termos do 

art. 321 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos cópia 

da sentença, a fim de viabilizar o curso da ação, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Às providencias. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000224-75.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGILIO BOMDESPACHO DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000224-75.2020.8.11.0053. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: VIRGILIO 
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BOMDESPACHO DA ROSA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão aforada pela parte requerente, onde se aduz que os litigantes 

firmaram contrato de financiamento para aquisição do veículo descrito na 

prefacial, o qual lhe foi alienado fiduciariamente. Ocorre que a parte 

requerida não cumpriu com as obrigações assumidas, deixando de pagar 

as prestações vencidas, tornando-se inadimplente. Em razão disso foi 

constituído em mora por intermédio da notificação extrajudicial/protesto 

que segue anexa aos autos, porém continuou inadimplente. Ao final, 

afirmando estarem presentes os requisitos legais, requer a concessão da 

liminar de busca e apreensão do bem acima descrito. Com a inicial vieram 

documentos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com efeito, 

não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve ser 

deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos necessários 

para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Dec. 911/69 modificado 

pela Lei nº 10.931/2004. De acordo com o art. 3º, § 2º do Decreto-Lei 

911/69 alterado pela Lei nº 10.931/2004 o devedor pode, no prazo de 05 

(cinco) dias após executada a liminar de busca e apreensão, pagar a 

“integralidade da dívida pendente”. Nessa senda e, levando-se em conta 

as razões expendidas na petição inicial, os documentos que a 

acompanham, bem como a incorrência em mora do devedor, DEFIRO A 

LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descritos na inicial, nos termos 

do art. 3º do Dec-Lei 911/69 com as alterações da Lei 10.931/2004, 

devendo ser nomeado depositário a pessoa indicada na exordial, mediante 

termo e compromisso. Após executada a medida liminar, CITE-SE o 

requerido para, querendo: A) no prazo de 05 (cinco) dias pagar a 

integralidade da dívida pendente, o que equivale à somatória de todas as 

parcelas vencidas até a data do efetivo depósito, acrescidas das custas 

processuais, que deverá ser calculada com base no valor depositado e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor depositado, nos 

termos do art. 3º, § 1º com nova redação dada pela Lei 10.931/04; e B) no 

prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da purgação da mora, 

contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º com nova redação dada 

pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as advertências legais 

contidas nos arts. 285 e 319 do CPC. Desde já, defiro os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, bem como a requisição 

de força policial se necessário for. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001979-71.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE R C KLETKE & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR DE SOUZA FIRMINO (REU)

SEBASTIAO SILVA FILHO (REU)

JAQUELINE DE PAULA RAMOS (REU)

DANIEL MUNIZ BARRETO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001979-71.2019.8.11.0053. AUTOR(A): MATILDE R C KLETKE & CIA 

LTDA - EPP REU: DANIEL MUNIZ BARRETO, JOSIMAR DE SOUZA FIRMINO, 

SEBASTIAO SILVA FILHO, JAQUELINE DE PAULA RAMOS Vistos etc. 1. 

Transcorrido o prazo concedido em audiência (ID 27360547) para 

desocupação voluntária, DEFIRO a reintegração forçada do autor no 

imóvel. Autorizo o reforço policial, à critério do Oficial de Justiça. 2. 

Certifique-se quanto ao transcurso do prazo de contestação dos 

requeridos. Cumpra-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1002685-54.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES RABIS DINIZ (AUTOR(A))

JOSE ALBERTO MOISES (AUTOR(A))

CARLOS EDUARDO DE FRANCA FERRAZ (AUTOR(A))

MARLEIDE GALBES LEITE (AUTOR(A))

DULCINEIA SOUZA GOIVINHO (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA CASTRO FARIAS (AUTOR(A))

DEVINO BATISTA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

GERSINA FERREIRA DE AMORIM (AUTOR(A))

JURANIR DIVINO DA SILVA (AUTOR(A))

LEONOR DOMINGOS DE CESARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RONIELTON PEREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002685-54.2019.8.11.0053. AUTOR(A): JURANIR DIVINO DA SILVA, 

GERSINA FERREIRA DE AMORIM, JOSE ALBERTO MOISES, MARCONDES 

RABIS DINIZ, DULCINEIA SOUZA GOIVINHO, MARLEIDE GALBES LEITE, 

CARLOS EDUARDO DE FRANCA FERRAZ, DEVINO BATISTA DO 

NASCIMENTO, MARIA APARECIDA CASTRO FARIAS, LEONOR DOMINGOS 

DE CESARO REU: RONIELTON PEREIRA DA SILVA Vistos etc. Cuida-se de 

ação de interdito proibitório c.c manutenção de posse com pedido liminar 

movida por Juranir Divino da Silva e outros em face de Ronielton Pereira da 

Silva, todos qualificados nos autos, ao argumento, em síntese, que os 

autores são possuidores e proprietários de pequenas propriedades neste 

Município, em área total de 14,6387ha, bem como, que o requerido se diz 

proprietário dos imóveis, utilizando-se de ameaças e violências. Juntou 

documentos com a inicial. No que tange ao pedido de tutela possessória, 

entendo necessária a designação de audiência de justificação, sobretudo 

para que advenham aos autos melhores elementos para apreciar o pedido 

liminar formulado, uma vez que as alegações contidas na petição inicial e 

os documentos juntados não se mostram suficientes para formação de 

juízo de convicção quanto à posse, demonstrando tão somente eventual 

direito de propriedade. Assim, designo audiência de justificação para o dia 

02 de abril de 2020 às 13h30min. Às testemunhas do autor deverão 

comparecer independentemente de intimação. Intime-se o autor por meio 

do seu patrono (DJE). Cite-se o requerido para comparecerem à audiência, 

acompanhado de advogado. Cumpra-se. Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001523-58.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA (REQUERENTE)

IDOALDO RODRIGUES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001523-58.2018.8.11.0053. REQUERENTE: IDOALDO RODRIGUES 

MOREIRA, MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA REQUERIDO: PEDRO 

PEREIRA DE SOUZA Vistos etc. Cuida-se de ação de rescisão contratual 

c.c pedido liminar e perdas e danos manejada por Idoaldo Rodrigues 

Moreira e Maria Helena Pinheiro Moreira em face de Pedro Pereira de 

Souza, ao argumento de que o requerido encontra-se na posse injusta de 

um imóvel. Sustenta a prefacial, em suma, que os litigantes entabularam 

um contrato particular de compromisso de compra e venda em 14.01.2002 

do imóvel rural de 1.599,46 hc. Contudo, ao revés do que fora pactuado, o 

requerido deixou de pagar as parcelas respectivas. Com lastro nestas 

premissas, postula pela concessão de liminar para reintegração de posse 

da área esbulhada pelo requerido. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido liminar deve ser 

indeferido. Com efeito, como é cediço, firmou-se no seio da jurisprudência 

brasileira o entendimento segundo o qual, em casos de rescisão 

contratual, cumulada com reintegração de posse, mister se faz a anterior 

decretação da rescisão contratual, com vistas à certeza jurídica acerca 

da natureza da posse, se justa ou injusta. “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE 'RESCISÃO' 

CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE. LIMINAR. 

DESCABIMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. IRRELEVÂNCIA. 
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CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL. 

PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO. I - A cláusula de resolução 

expressa, por inadimplemento, não afasta a necessidade da manifestação 

judicial para verificação dos pressupostos que justificam a resolução do 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel. II - A ação 

possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha 

havido a 'rescisão' (rectius, resolução) do contrato. Destarte, inadmissível 

a concessão de liminar reintegratória em ação de 'rescisão' de contrato de 

compra e venda de imóvel” (REsp 204.246/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2002, DJ 

24/02/2003, p. 236 – grifos nossos) Ainda assim: Neste sentido: “(...) É 

imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de 

compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a 

resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, 

diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a 

nortear os contratos. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de 

tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de 

compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que 

poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho 

possessório" (STJ - REsp 620787/SP). Ausência de prejuízo irreparável ou 

de difícil reparação, porquanto eventuais prejuízos pelo uso e 

conservação do imóvel poderão ser ressarcidos mediante indenização, 

postulada, aliás, na inicial” (TJ/MT, AI, 10108/2014, DES.RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

09/04/2014, Data da publicação no DJE 14/04/2014). Ainda assim: “(...) 

Não se demonstra viável a concessão de liminar reintegratória ao 

promitente-vendedor, porque, enquanto não rescindido o liame contratual, 

mediante sentença em processo regular, não se pode considerar injusta a 

posse do comprador”. (TJ/MT, AI, 135761/2013, DES.GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/03/2014, Data 

da publicação no DJE 31/03/2014) Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, INDEFIRO o pedido de concessão de liminar pleiteado por Idoaldo 

Rodrigues Moreira e Maria Helena Pinheiro Moreira. CUMPRA-SE anterior 

decisão com a citação da parte requerida. Intime-se. Às providências. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001333-95.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINO SANTANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para informar os dados bancários e 

CPF do titular da conta, para a expedição do alvará eletrônico. Santo 

Antônio do Leverger, 17 de fevereiro de 2020 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-97.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE BATISTA VIRGOLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000229-97.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:ROSIMEIRE 

BATISTA VIRGOLINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

BRANDAO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 17 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-98.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000216-98.2020.8.11.0053. AUTOR: ODILZA DE MORAIS REU: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Cuida-se de demanda aforada pela 

parte requerente, ao argumento de inadimplemento de obrigações 

contratuais pela requerida. Com lastro nestas premissas, postula a 

embargante pela concessão de liminar para determinar à requerida 

mantenha a normal prestação de serviços. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, 

dada a exegese do art. 300 do Código de Processo Civil, para a 

concessão de pedido liminar, mister a comprovação de dois requisitos 

basilares: (i) verossimilhança das alegações; e, (ii) receio de grave dano. 

Pois bem. In casu, num juízo preliminar de cognição sumária, não é 

possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas pela parte 

requerente. Com efeito, apesar da possibilidade da obtenção de êxito 

nesta demanda, mister a comprovação dos fatos articulados na prefacial, 

através de atividade cognitiva plena, ou, ao menos, após a resposta da 

parte requerida, com lastro nos princípios da ampla defesa e do 

contraditório (CF, art. 5º, LV). Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, INDEFIRO o pedido liminar aventado pela parte requerente. No mais, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta do Juizado 

especial. Cite-se a parte reclamada, por meio de carta, que deverá ser 

enviada pelo correio, com AR, para comparecer à solenidade. Conste na 

carta de citação as consequências para o caso de ausência, o prazo para 

apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de consumo, 

poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando 

de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência por 

preposto. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 16 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012050-23.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS CESAR COSTA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA DE SOUZA LEAO OAB - MT13511-O (ADVOGADO(A))

ELIZABETE DE MAGALHAES ALMEIDA OAB - MT13353-O 

(ADVOGADO(A))

IRINA DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT12300-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT9300-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

ROSALINO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO SOUZA SANTOS OAB - MT17708/O 

(ADVOGADO(A))

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR OAB - MT9709-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

8012050-23.2013.8.11.0053. REQUERENTE: CLOVIS CESAR COSTA 

MOURA REQUERIDO: ROSALINO BATISTA DE OLIVEIRA, ANTONIO 

SOARES DA SILVA Vistos etc. Deixo de proceder à restrição veicular, 

tendo em vista a inexistência de bens em nome de Antônio Soares da 

Silva, ou em vista das anteriores penhoras de veículos realizada nos bens 

de Rosalino Batista de Oliveira, pela Justiça do Trabalho, que conta com 

preferência no recebimento dos créditos. Manifeste-se a parte requerente, 

no prazo de 10 (dez) dias. No silêncio, AO ARQUIVO com baixa na 

distribuição. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000492-77.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ALTO BOA 

VISTA - ADECOM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANADIR SOARES DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1000492-77.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ALTO BOA VISTA - ADECOM 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELA CAETANO DE BRITO POLO 

PASSIVO: MARIA ANADIR SOARES DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: CEJUSC SFA Data: 27/03/2020 Hora: 

13:00 , no endereço: Av. Gov. José Fragelli, 786, CENTRO, S FÉLIX 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000500-85.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINA CAMPOS PRACHEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000500-85.2019.8.11.0039. AUTOR(A): ALDINA CAMPOS PRACHEDES 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1. 

Aldina Campos Prachedes ajuíza a presente Ação de Procedimento 

Comum em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Em 26/06/2019 foi deferido os 

benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora. 3. 

Contestação apresentada nos autos de ID n. 21961385. 4. Impugnação à 

contestação em ID n. 22432632. 5. É o breve relato. Fundamento e decido. 

6. Inexistindo prejudiciais a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de 

vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar no 

polo ativo e passivo da demanda, havendo interesse (adequação e 

utilidade) em fazer uso da presente via e verificando que o pedido é 

possível juridicamente, depreende-se que a presente demanda está em 

harmonia com o arts. 3.º e 319 do Código de Processo Civil, não havendo 

se falar em carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos 

processuais, inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades 

para sanar-se. 7. Desta forma, declaro o feito saneado, remetendo–o à 

fase instrutória. 8. No que tange à prova testemunhal cabível ao caso em 

voga eis porque a defiro. 9. Assim, designo para tanto audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de junho de 2020, às 15h15min. 

Cientifique-se as partes que estas terão o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes sob pena de a decisão 

torna-se estável [art. 357,§1º, CPC]. 10. Intimem-se as partes, que estas 

detêm prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentar rol testemunhal 

devendo ser observado o previsto no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena 

de preclusão. Consigo que caberá ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC]. 11. Na 

impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses 

legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo 

comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 24 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000646-29.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ODARIO APARECIDO TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000646-29.2019.8.11.0039. AUTOR(A): ODARIO APARECIDO TORRES 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) Vistos. 1. O 

requerente Odario Aparecido Torres, ajuíza a presente Ação de 

Procedimento Comum em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em 

21/08/2019 foi deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita em 

favor da parte autora, bem como o indeferimento da tutela antecipada. 3. 

Em ID n. 22934199 contestação apresentada nos autos. 4. Após, 

apresentada a impugnação à contestação, a parte autora pugnou pela 

designação de perícia médica judicial (ID n. 23666935), bem como, 

reiterando pela concessão da tutela antecipada. 5. É o breve relato. 

Fundamento e decido. 6. Inicialmente, postergo a análise do pleito retro (ID 

n. 23422042) para após a juntada do laudo médico pericial. 7. Pois bem. 

Inexistindo preliminares e prejudiciais a serem enfrentadas, não 

padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo da demanda, havendo 

interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e 

verificando que o pedido é possível juridicamente, depreende-se que a 

presente demanda está em harmonia com os arts. 17 e 485 inciso VI, do 

NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco em ausência 

dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), inexistindo 

nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se. 8. Desta 

forma, DECLARO O FEITO SANEADO. 9. Considerando que o presente 

feito ainda pende de realização de perícia em especialista, bem como, de 

acordo com o peticionário retro pelo douto representante da parte 

requerente, nomeio, independentemente de compromisso, o Dr. Marcelo 

Aparecido Delforno, CRM/MT nº. 8702, Cel: (65) 99642-6838, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de assistentes técnicos. 10. 

Deverá a Secretaria desta Vara agendar a data da perícia médica, bem 

como intimar o expert desta nomeação. 11. Posteriormente, intime-se o 

perito, para ciência dos quesitos, para fins dos incisos do §2º do art. 465, 

salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do 

Código de Processo Civil. 12. Consigno que, com a nova sistemática 

implantadapela alteração imposta pela Lei 13.457/2017, a regra determina 

que o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou 

administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 

Caso não seja fixado prazo, o auxílio-doença cessará automaticamente 

após 120 dias, contados da data de concessão ou de reativação, exceto 

se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS. In verbis: Art. 
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60. [...] § 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação 

de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017). § 9o 

Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o 

benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de 

concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, 

observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 

2017). 13. Em se tratando de pagamento de honorários de perito em caso 

de assistência judiciária gratuita, a matéria é regulamentada pela 

Resolução nº 305 de 07/10/2014, do CJF, que fixa o valor máximo de R$ 

248,53, podendo ser majorado para até 03 (três) vezes esse valor (artigo 

3º, §1º). Considerando a complexidade do trabalho, visto que a perícia do 

expert compreenderá a alegada incapacidade; considerando o tempo de 

duração do processo, nível de especialização do profissional, bem como o 

lugar de prestação do serviço (em comarca que se encontra a mais de 

300 km de distância da capital deste estado), majoro o valor máximo da 

tabela vigente à época do efetivo pagamento (artigo 28, parágrafo único 

da Resolução 305/2014-CJF), e fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais). 14. Nesta hipótese, deve ser observado, ainda, o artigo 95, §3º, II, 

do Código de Processo Civil, que assim estabelece: “§3o Quando o 

pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de 

gratuidade da justiça, ela poderá ser: [...] II - paga com recursos alocados 

no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser 

realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme 

tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho 

Nacional de Justiça.” 15. Com a juntada do laudo médico pericial, 

intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, 

observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito deve ser expedido ofício e efetuados 

os demais atos necessários para o pagamento junto ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região. 16. Isto posto, DETERMINO que o perito 

nomeado estabeleça um prazo na sua conclusão pericial para que o 

requerente, desse modo, se restabelecer para o labor. 17. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos, 22 de janeiro de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001126-07.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA OAB - MT26830/O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1001126-07.2019.8.11.0039. REQUERENTE: VALDIR ANTONIO DE SOUZA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Tendo em vista o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para 

evitar futuras eventuais nulidades, primando pela economia e celeridade 

processual, é imprescindível a juntada do requerimento (indeferimento) 

administrativo, para legitimar o interesse processual. 2. Neste sentido, 

trago a lume o seguinte ensinamento jurisprudencial do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região: “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. 

AÇÃO JUDICIAL POSTULANDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO 

INCLUÍDO NAS HIPÓTESES DE TRANSIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA 

PARA APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. O 

Supremo Tribunal Federal decidiu sob o regime de repercussão geral que 

não resta caracterizado o interesse de agir do segurado que não 

apresenta requerimento administrativo do benefício pretendido, não 

havendo em tais hipóteses violação ao princípio constitucional do acesso 

ao Poder Judiciário. 2. Por motivo de economia processual e para evitar a 

perda de milhares de processos que encontram-se em tramitação, a Corte 

Suprema promoveu a modulação do julgado, estipulando hipóteses em que 

o processo pode ser examinado em seu mérito sem a necessidade de 

apresentação de requerimento administrativo e indicando as situações 

onde o requerimento é necessário, cabendo aos Tribunais determinar as 

providências necessárias ao cumprimento da necessidade de prévio 

requerimento administrativo. 3. Esta Turma estipulou que nos casos em 

que o processo tenha sido extinto, com ou sem o exame de seu mérito, 

mas sem contestação de mérito pelo INSS, restringindo-se a autarquia a 

apontar a necessidade de apresentação de prévio requerimento do 

benefício para viabilizar a formulação do pedido junto ao Poder Judiciário, 

a sentença deverá ser anulada, com o retorno dos autos à origem para 

que o juízo determine a intimação da parte para protocolar no prazo de 30 

dias o pedido administrativo, instruindo-o com toda a documentação 

apresentada no processo judicial. 4. A parte autora não precisa aguardar 

o retorno dos autos à origem para promover o pedido administrativo, pois 

as instâncias administrativa e judicial são independentes. 5. Apresentado 

o pedido, o processo ficará suspenso junto à Vara aguardando a 

resposta do INSS que deverá ser apresentada ao requerente e 

protocolada nos autos para conhecimento do juízo no prazo máximo de 90 

(noventa) dias. 6. Acolhido o pedido na esfera administrativa, o processo 

deve ser extinto sem o exame de seu mérito, observado o princípio da 

causalidade. 7. Em caso de indeferimento do benefício ou ausência de 

resposta administrativa no prazo máximo fixado na modulação do Supremo 

Tribunal Federal, o processo deve retomar seu curso regular com nova 

prolação de sentença ou a devida instrução e julgamento. 8. Para evitar 

maiores prejuízos à parte autora, que não concorreu para a demora na 

solução do direito aqui vindicado, e diante do caráter alimentar do amparo 

assistencial, fica mantida a antecipação da tutela acaso concedida. 9. 

Sentença anulada para viabilizar o cumprimento da decisão do Supremo 

Tribunal Federal no RE 631240/MG, nos termos estipulados no voto 

condutor deste acórdão. 10. Apelação interposta por qualquer das partes 

p re jud icada.  (AC 0005651-37 .2004.4 .01 .4000  /  P I ,  Re l . 

DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA 

TURMA, e-DJF1 p.120 de 15/04/2015).” 3. Assim, NOTIFIQUE-SE a parte 

autora, por intermédio de seu advogado, para que proceda a juntada do 

respectivo requerimento/indeferimento administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do feito por falta de interesse 

processual (art. 485 do Código de Processo Civil), sem prejuízo dos atos 

já praticados no feito, bem como, recolher custas judiciais ou apresentar 

documento comprobatório do estado de hipossuficiência nos termos do 

art. 5°, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, § 2°, Código de Processo Civil, 

colacionando ao feito comprovante de residência, comprovante de renda, 

cópia da Carteira de Trabalho e declaração de imposto de renda, dos 

últimos dois exercícios. 4. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 20 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000650-66.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA FERNANDA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NOGUEIRA CAMELO OAB - MT24813/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000650-66.2019.8.11.0039. EXEQUENTE: SILVIA FERNANDA FERREIRA 

EXECUTADO: EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença proposta em face de 

EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA-ME “FACULDADE DE QUATRO 

MARCOS – FQM, objetivando a liquidação da sentença proferida pelo Juízo 

da Subseção Judiciária de Cáceres nos autos da ação civil pública sob nº 

0000711-23.2008.401.3601, julgada parcialmente procedente, condenado 

a requerida ao ressarcimento de todas as verbas pagas (Danos Materiais) 

entre outubro de 2003 e junho de 2006, para os cursos de Farmácia, 
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Enfermagem e Psicologia, bem como Danos Morais, incluindo taxa de 

matrícula, mensalidades ou quaisquer outras verbas pagas a instituição. 2. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita a exequente, nos termos do artigo 

98 e seguintes do Código de Processo Civil. 3. Cite-se o Liquidado, nos 

moldes do art. 511 do CPC, para, querendo, apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, especificar, de maneira 

justificada as provas que pretende produzir (art. 336, CPC), advertindo-o 

sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, CPC), sendo-lhe defeso, 

contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (CPC, 

art. 509, § 4º). 4. Apresentada contestação ou decorrido o prazo para 

tanto, intime-se a Liquidante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo, desde logo, especificar de maneira justificada, as provas 

que pretende produzir. 5. Cumpra-se expedindo o necessário. São José 

dos Quatro Marcos-MT, 23 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000167-02.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

SUELI DE FATIMA RUYS DOS SANTOS OAB - 523.345.201-44 

(REPRESENTANTE)

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO LINO DOS SANTOS OAB - 293.239.401-00 (REPRESENTANTE)

SILVIA REGINA RUYS DOS SANTOS SILVA OAB - 994.021.221-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (REQUERIDO)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

RONNE CESAR CASTILHO PAIVA (REQUERIDO)

DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS VARA ÚNICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 

- CEP: 78285-000 Processo n. 1000167-02.2020.8.11.0039 

REPRESENTANTE: SUELI DE FATIMA RUYS DOS SANTOS, SILVIA REGINA 

RUYS DOS SANTOS SILVA, FERNANDO LINO DOS SANTOS REQUERIDO: 

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA, 

DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA, RONNE CESAR CASTILHO PAIVA 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – 

PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss. -, tendo como partes as 

em epígrafe, em que ocorreu o declínio de competência da Justiça Federal 

para esta Estadual. A legislação processual atual dispõe que todos os 

esforços serão empreendidos para a solução consensual da 

controvérsia, que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso 

do processo judicial – NCPC, art. 3º, § 3º - e que ao magistrado incumbe 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais – NCPC, art. 139, V. Isso 

posto, DETERMINO que as intime, na pessoa do(s) advogado(s) – NCPC, 

art. 269 e ss. -, para que esclareçam se desejam a realização do ato e, na 

hipótese de decurso do prazo de 5 (cinco) dias in albis ou em caso dessa 

resposta de forma positiva por qualquer das partes, porque audiência não 

será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a 

autocomposição - NCPC, art. 334, § 4º -, que designe AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, a qual será realizada pelo conciliador da Comarca, 

intimando as partes, igualmente, através do(a) advogado(a) e com a 

advertência de que o não comparecimento injustificado do(a) autor(a) ou 

do(a) réu(ré) à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos – NCPC, art. 

334, §§ 8º e 9º - e poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir – NCPC, art. 

334, § 10. Diversamente, na hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, DETERMINO 

que as intime, na pessoa do(s) advogado(s) – NCPC, art. 269 e ss. -, para 

que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ou produção de outras 

necessárias ao julgamento, especificando objetivamente as provas que 

pretendam produzir, pois possível ao magistrado indeferir, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

art. 369 e ss. -, ou o JULGAMENTO IMEDIATO A LIDE. Sem prejuízo disso, 

DETERMINO e exclusão/retirada das partes requeridas que tiveram em seu 

favor decisum extintivo. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as 

provas, volte-me concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. De Araputanga-MT por São José dos Quatro Marcos-MT, 12 

de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000167-02.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

SUELI DE FATIMA RUYS DOS SANTOS OAB - 523.345.201-44 

(REPRESENTANTE)

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO LINO DOS SANTOS OAB - 293.239.401-00 (REPRESENTANTE)

SILVIA REGINA RUYS DOS SANTOS SILVA OAB - 994.021.221-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (REQUERIDO)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

RONNE CESAR CASTILHO PAIVA (REQUERIDO)

DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS VARA ÚNICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 

- CEP: 78285-000 Processo n. 1000167-02.2020.8.11.0039 

REPRESENTANTE: SUELI DE FATIMA RUYS DOS SANTOS, SILVIA REGINA 

RUYS DOS SANTOS SILVA, FERNANDO LINO DOS SANTOS REQUERIDO: 

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA, 

DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA, RONNE CESAR CASTILHO PAIVA 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – 

PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss. -, tendo como partes as 

em epígrafe, em que ocorreu o declínio de competência da Justiça Federal 

para esta Estadual. A legislação processual atual dispõe que todos os 

esforços serão empreendidos para a solução consensual da 

controvérsia, que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso 

do processo judicial – NCPC, art. 3º, § 3º - e que ao magistrado incumbe 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais – NCPC, art. 139, V. Isso 

posto, DETERMINO que as intime, na pessoa do(s) advogado(s) – NCPC, 

art. 269 e ss. -, para que esclareçam se desejam a realização do ato e, na 

hipótese de decurso do prazo de 5 (cinco) dias in albis ou em caso dessa 

resposta de forma positiva por qualquer das partes, porque audiência não 

será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a 

autocomposição - NCPC, art. 334, § 4º -, que designe AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, a qual será realizada pelo conciliador da Comarca, 

intimando as partes, igualmente, através do(a) advogado(a) e com a 

advertência de que o não comparecimento injustificado do(a) autor(a) ou 

do(a) réu(ré) à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos – NCPC, art. 

334, §§ 8º e 9º - e poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir – NCPC, art. 

334, § 10. Diversamente, na hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, DETERMINO 

que as intime, na pessoa do(s) advogado(s) – NCPC, art. 269 e ss. -, para 

que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ou produção de outras 

necessárias ao julgamento, especificando objetivamente as provas que 
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pretendam produzir, pois possível ao magistrado indeferir, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

art. 369 e ss. -, ou o JULGAMENTO IMEDIATO A LIDE. Sem prejuízo disso, 

DETERMINO e exclusão/retirada das partes requeridas que tiveram em seu 

favor decisum extintivo. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as 

provas, volte-me concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. De Araputanga-MT por São José dos Quatro Marcos-MT, 12 

de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000167-02.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

SUELI DE FATIMA RUYS DOS SANTOS OAB - 523.345.201-44 

(REPRESENTANTE)

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO LINO DOS SANTOS OAB - 293.239.401-00 (REPRESENTANTE)

SILVIA REGINA RUYS DOS SANTOS SILVA OAB - 994.021.221-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (REQUERIDO)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

RONNE CESAR CASTILHO PAIVA (REQUERIDO)

DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS VARA ÚNICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 

- CEP: 78285-000 Processo n. 1000167-02.2020.8.11.0039 

REPRESENTANTE: SUELI DE FATIMA RUYS DOS SANTOS, SILVIA REGINA 

RUYS DOS SANTOS SILVA, FERNANDO LINO DOS SANTOS REQUERIDO: 

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA, 

DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA, RONNE CESAR CASTILHO PAIVA 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – 

PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss. -, tendo como partes as 

em epígrafe, em que ocorreu o declínio de competência da Justiça Federal 

para esta Estadual. A legislação processual atual dispõe que todos os 

esforços serão empreendidos para a solução consensual da 

controvérsia, que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso 

do processo judicial – NCPC, art. 3º, § 3º - e que ao magistrado incumbe 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais – NCPC, art. 139, V. Isso 

posto, DETERMINO que as intime, na pessoa do(s) advogado(s) – NCPC, 

art. 269 e ss. -, para que esclareçam se desejam a realização do ato e, na 

hipótese de decurso do prazo de 5 (cinco) dias in albis ou em caso dessa 

resposta de forma positiva por qualquer das partes, porque audiência não 

será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a 

autocomposição - NCPC, art. 334, § 4º -, que designe AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, a qual será realizada pelo conciliador da Comarca, 

intimando as partes, igualmente, através do(a) advogado(a) e com a 

advertência de que o não comparecimento injustificado do(a) autor(a) ou 

do(a) réu(ré) à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos – NCPC, art. 

334, §§ 8º e 9º - e poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir – NCPC, art. 

334, § 10. Diversamente, na hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, DETERMINO 

que as intime, na pessoa do(s) advogado(s) – NCPC, art. 269 e ss. -, para 

que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ou produção de outras 

necessárias ao julgamento, especificando objetivamente as provas que 

pretendam produzir, pois possível ao magistrado indeferir, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

art. 369 e ss. -, ou o JULGAMENTO IMEDIATO A LIDE. Sem prejuízo disso, 

DETERMINO e exclusão/retirada das partes requeridas que tiveram em seu 

favor decisum extintivo. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as 

provas, volte-me concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. De Araputanga-MT por São José dos Quatro Marcos-MT, 12 

de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000184-38.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CERAO DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCIANO DIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA (REQUERIDO)

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (REQUERIDO)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

CLAUDIO GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS VARA ÚNICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 

- CEP: 78285-000 Processo n. 1000184-38.2020.8.11.0039 REQUERENTE: 

MARCIANO DIAS DE LIMA, FERNANDA CERAO DE SOUZA REQUERIDO: 

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA, 

DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA, CLAUDIO GOMES DE SOUZA Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO 

COMUM – NCPC, art. 318 e ss. -, tendo como partes as em epígrafe, em 

que ocorreu o declínio de competência da Justiça Federal para esta 

Estadual. A legislação processual atual dispõe que todos os esforços 

serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, que a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial – NCPC, art. 3º, § 3º - e que ao magistrado incumbe promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de 

conciliadores e mediadores judiciais – NCPC, art. 139, V. Isso posto, 

DETERMINO que as intime, na pessoa do(s) advogado(s) – NCPC, art. 269 

e ss. -, para que esclareçam se desejam a realização do ato e, na 

hipótese de decurso do prazo de 5 (cinco) dias in albis ou em caso dessa 

resposta de forma positiva por qualquer das partes, porque audiência não 

será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a 

autocomposição - NCPC, art. 334, § 4º -, que designe AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, a qual será realizada pelo conciliador da Comarca, 

intimando as partes, igualmente, através do(a) advogado(a) e com a 

advertência de que o não comparecimento injustificado do(a) autor(a) ou 

do(a) réu(ré) à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos – NCPC, art. 

334, §§ 8º e 9º - e poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir – NCPC, art. 

334, § 10. Diversamente, na hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, DETERMINO 

que as intime, na pessoa do(s) advogado(s) – NCPC, art. 269 e ss. -, para 

que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ou produção de outras 

necessárias ao julgamento, especificando objetivamente as provas que 

pretendam produzir, pois possível ao magistrado indeferir, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

art. 369 e ss. -, ou o JULGAMENTO IMEDIATO A LIDE. Sem prejuízo disso, 

DETERMINO e exclusão/retirada das partes requeridas que tiveram em seu 

favor decisum extintivo. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as 

provas, volte-me concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. De Araputanga-MT por São José dos Quatro Marcos-MT, 12 

de fevereiro de 2020 - 12:25:10. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-19.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO VAZ DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000248-19.2018.8.11.0039. REQUERENTE: LUIS DA SILVA 

LOPES REQUERIDO: LEANDRO VAZ DA SILVA 1. Vistos. 2. Considerando 

o AR juntado ao presente feito, determino a intimação da parte autora para 

acostar aos autos o endereço da parte requerida, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 3. Após, DETERMINO que seja designada nova data para realização 

da audiência de conciliação. 4. Cumpra-se, expedindo o necessário. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 30 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-81.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO RIBEIRO FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DE LIMA MARQUINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000121-81.2018.8.11.0039. REQUERENTE: GETULIO RIBEIRO 

FERREIRA JUNIOR REQUERIDO: VERA LUCIA DE LIMA MARQUINI 1. Vistos. 

2. Considerando o pleito de ID. 18524412, DETERMINO que a parte indique 

em qual dos endereços indicados a parte requerida deve ser intimada. 3. 

Após, DESIGNE-SE nova data para realização da audiência de conciliação, 

intimando-se a parte requerida por meio de correspondência com Aviso de 

Recebimento. 4. Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 30 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-19.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MARTINS BONFA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010061-19.2016.8.11.0039. REQUERENTE: MARCELINO 

ALVES DA SILVA REQUERIDO: FABIO MARTINS BONFA 1. Vistos. 2. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 

1.060/1950. 3. Considerando o trânsito em julgado da sentença, 

arquive-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 4. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 29 

de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-19.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO FERREIRA FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (REQUERIDO)

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010212-19.2015.8.11.0039. REQUERENTE: JOSE GERALDO 

FERREIRA FLORES REQUERIDO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A, 

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV 1. Vistos. 2. 

Trata-se Ação sob o rito da Lei n. 9.099/95. 3. Foi determinado em ID. 

15529014 a expedição de alvará, bem como restou consignado que em 

caso de ausência de manifestação da parte autora, o processo seria 

extinto pela satisfação da obrigação. 4. É o breve relato. 5. Fundamento e 

decido. 6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, a extinção do feito é 

medida que se impõe. 7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução 

e o faço com fulcro nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC. 8. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo. 9. Publique-se. 10. Intime-se. 11. Cumpra-se. 

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-19.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO FERREIRA FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (REQUERIDO)

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010212-19.2015.8.11.0039. REQUERENTE: JOSE GERALDO 

FERREIRA FLORES REQUERIDO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A, 

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV 1. Vistos. 2. 

Trata-se Ação sob o rito da Lei n. 9.099/95. 3. Foi determinado em ID. 

15529014 a expedição de alvará, bem como restou consignado que em 

caso de ausência de manifestação da parte autora, o processo seria 

extinto pela satisfação da obrigação. 4. É o breve relato. 5. Fundamento e 

decido. 6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, a extinção do feito é 

medida que se impõe. 7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução 

e o faço com fulcro nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC. 8. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo. 9. Publique-se. 10. Intime-se. 11. Cumpra-se. 

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-06.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEIR RIBEIRO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000126-06.2018.8.11.0039. REQUERENTE: CLAUDEIR RIBEIRO 

DE CASTRO REQUERIDO: VIVO S.A. 1. Vistos. 2. O embargante opôs 

embargos de declaração com relação a sentença proferida nos autos, 

alegando, em síntese, haver contradições no citado comando judicial. 3. É 

o sucinto relato. 4. Decido. 5. O recurso de embargos de declaração é 

cabível para as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da 

decisão ou sentença, nos moldes do que se encontra disposto no art. 

1.022 do Código de Processo Civil. 6. Nesse sentido, por ser matéria de 

recurso sui generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 

do Código de Processo Civil, o qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 
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esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” 7. Pois bem, a contradição a que 

se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode fundamentar eventual 

embargos de declaração é aquela entre a fundamentação e o dispositivo 

da decisão. 8. Eventuais divergências de entendimento em decisão 

prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de recurso 

objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à hipótese prevista no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 9. Compulsando os autos, 

verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a 

análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram 

devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia 

relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de 

convicção insertos na liça. 11. Isto posto, ausentes as hipóteses legais 

que autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, devendo 

permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. 12. 

Intime-se. 13. Expeça-se o necessário. 14. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-06.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEIR RIBEIRO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000126-06.2018.8.11.0039. REQUERENTE: CLAUDEIR RIBEIRO 

DE CASTRO REQUERIDO: VIVO S.A. 1. Vistos. 2. O embargante opôs 

embargos de declaração com relação a sentença proferida nos autos, 

alegando, em síntese, haver contradições no citado comando judicial. 3. É 

o sucinto relato. 4. Decido. 5. O recurso de embargos de declaração é 

cabível para as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da 

decisão ou sentença, nos moldes do que se encontra disposto no art. 

1.022 do Código de Processo Civil. 6. Nesse sentido, por ser matéria de 

recurso sui generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 

do Código de Processo Civil, o qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” 7. Pois bem, a contradição a que 

se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode fundamentar eventual 

embargos de declaração é aquela entre a fundamentação e o dispositivo 

da decisão. 8. Eventuais divergências de entendimento em decisão 

prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de recurso 

objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à hipótese prevista no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 9. Compulsando os autos, 

verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a 

análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram 

devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia 

relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de 

convicção insertos na liça. 11. Isto posto, ausentes as hipóteses legais 

que autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, devendo 

permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. 12. 

Intime-se. 13. Expeça-se o necessário. 14. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-66.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE APARECIDA TOSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON MARIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO OAB - MT0015699A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010129-66.2016.8.11.0039. REQUERENTE: ZENAIDE 

APARECIDA TOSTA SILVA REQUERIDO: DENILSON MARIM 1. Vistos. 2. O 

embargante opôs embargos de declaração contra a sentença de ID. 

18553185, aduzindo, em síntese, haver contradição no comando judicial. 

3. É o sucinto relato. 4. Decido. 5. O recurso de embargos de declaração é 

cabível para as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da 

decisão ou sentença, nos moldes do que se encontra disposto no art. 

1.022 do Código de Processo Civil. 6. Nesse sentido, por ser matéria de 

recurso sui generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 

do Código de Processo Civil, o qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º ”.(sem negrito no orginal).” 7. Pois 

bem, verifico que a omissão a que diz respeito e que pode fundamentar 

eventual embargos de declaração é aquela entre a fundamentação e o 

dispositivo da sentença. 8. Eventuais divergências de entendimento em 

decisão prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de 

recurso objetivando a sua reforma, no entanto, não perfazendo a 

contradição citada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 9. Assim, 

prosperam os fundamentos do embargante no que diz respeito à intimação 

não efetivada ao patrono da parte autora do despacho proferido em ID. 

16418785, bem como não foi certificado nos autos o decurso do prazo 

para manifestação. 10. Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do 

presente embargos declaratórios e os ACOLHO para anular a sentença de 

ID. 18553185. 11. Intime-se. 12. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-66.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE APARECIDA TOSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON MARIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO OAB - MT0015699A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010129-66.2016.8.11.0039. REQUERENTE: ZENAIDE 

APARECIDA TOSTA SILVA REQUERIDO: DENILSON MARIM 1. Vistos. 2. O 

embargante opôs embargos de declaração contra a sentença de ID. 

18553185, aduzindo, em síntese, haver contradição no comando judicial. 

3. É o sucinto relato. 4. Decido. 5. O recurso de embargos de declaração é 

cabível para as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da 

decisão ou sentença, nos moldes do que se encontra disposto no art. 

1.022 do Código de Processo Civil. 6. Nesse sentido, por ser matéria de 

recurso sui generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 

do Código de Processo Civil, o qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º ”.(sem negrito no orginal).” 7. Pois 

bem, verifico que a omissão a que diz respeito e que pode fundamentar 

eventual embargos de declaração é aquela entre a fundamentação e o 
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dispositivo da sentença. 8. Eventuais divergências de entendimento em 

decisão prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de 

recurso objetivando a sua reforma, no entanto, não perfazendo a 

contradição citada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 9. Assim, 

prosperam os fundamentos do embargante no que diz respeito à intimação 

não efetivada ao patrono da parte autora do despacho proferido em ID. 

16418785, bem como não foi certificado nos autos o decurso do prazo 

para manifestação. 10. Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do 

presente embargos declaratórios e os ACOLHO para anular a sentença de 

ID. 18553185. 11. Intime-se. 12. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-66.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE APARECIDA TOSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON MARIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO OAB - MT0015699A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010129-66.2016.8.11.0039. REQUERENTE: ZENAIDE 

APARECIDA TOSTA SILVA REQUERIDO: DENILSON MARIM 1. Vistos. 2. O 

embargante opôs embargos de declaração contra a sentença de ID. 

18553185, aduzindo, em síntese, haver contradição no comando judicial. 

3. É o sucinto relato. 4. Decido. 5. O recurso de embargos de declaração é 

cabível para as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da 

decisão ou sentença, nos moldes do que se encontra disposto no art. 

1.022 do Código de Processo Civil. 6. Nesse sentido, por ser matéria de 

recurso sui generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 

do Código de Processo Civil, o qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º ”.(sem negrito no orginal).” 7. Pois 

bem, verifico que a omissão a que diz respeito e que pode fundamentar 

eventual embargos de declaração é aquela entre a fundamentação e o 

dispositivo da sentença. 8. Eventuais divergências de entendimento em 

decisão prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de 

recurso objetivando a sua reforma, no entanto, não perfazendo a 

contradição citada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 9. Assim, 

prosperam os fundamentos do embargante no que diz respeito à intimação 

não efetivada ao patrono da parte autora do despacho proferido em ID. 

16418785, bem como não foi certificado nos autos o decurso do prazo 

para manifestação. 10. Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do 

presente embargos declaratórios e os ACOLHO para anular a sentença de 

ID. 18553185. 11. Intime-se. 12. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-86.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. CARDOSO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010214-86.2015.8.11.0039. REQUERENTE: M. T. CARDOSO & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: OI S/A 1. Vistos. 2. O embargante opôs 

embargos de declaração com relação a sentença proferida nos autos, 

alegando, em síntese, haver contradições no citado comando judicial. 3. É 

o sucinto relato. 4. Decido. 5. O recurso de embargos de declaração é 

cabível para as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da 

decisão ou sentença, nos moldes do que se encontra disposto no art. 

1.022 do Código de Processo Civil. 6. Nesse sentido, por ser matéria de 

recurso sui generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 

do Código de Processo Civil, o qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” 7. Pois bem, a contradição a que 

se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode fundamentar eventual 

embargos de declaração é aquela entre a fundamentação e o dispositivo 

da decisão. 8. Eventuais divergências de entendimento em decisão 

prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de recurso 

objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à hipótese prevista no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 9. Compulsando os autos, 

verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a 

análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram 

devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia 

relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de 

convicção insertos na liça. 10. A omissão alegada deverá ser sopesada 

em sede de recurso adequado. 11. Isto posto, ausentes as hipóteses 

legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, 

devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. 

12. Intime-se. 13. Expeça-se o necessário. 14. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-86.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. CARDOSO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010214-86.2015.8.11.0039. REQUERENTE: M. T. CARDOSO & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: OI S/A 1. Vistos. 2. O embargante opôs 

embargos de declaração com relação a sentença proferida nos autos, 

alegando, em síntese, haver contradições no citado comando judicial. 3. É 

o sucinto relato. 4. Decido. 5. O recurso de embargos de declaração é 

cabível para as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da 

decisão ou sentença, nos moldes do que se encontra disposto no art. 

1.022 do Código de Processo Civil. 6. Nesse sentido, por ser matéria de 

recurso sui generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 

do Código de Processo Civil, o qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” 7. Pois bem, a contradição a que 

se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode fundamentar eventual 

embargos de declaração é aquela entre a fundamentação e o dispositivo 

da decisão. 8. Eventuais divergências de entendimento em decisão 

prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de recurso 

objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à hipótese prevista no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 9. Compulsando os autos, 

verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a 

análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram 

devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia 

relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de 
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convicção insertos na liça. 10. A omissão alegada deverá ser sopesada 

em sede de recurso adequado. 11. Isto posto, ausentes as hipóteses 

legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, 

devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. 

12. Intime-se. 13. Expeça-se o necessário. 14. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-86.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. CARDOSO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010214-86.2015.8.11.0039. REQUERENTE: M. T. CARDOSO & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: OI S/A 1. Vistos. 2. O embargante opôs 

embargos de declaração com relação a sentença proferida nos autos, 

alegando, em síntese, haver contradições no citado comando judicial. 3. É 

o sucinto relato. 4. Decido. 5. O recurso de embargos de declaração é 

cabível para as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da 

decisão ou sentença, nos moldes do que se encontra disposto no art. 

1.022 do Código de Processo Civil. 6. Nesse sentido, por ser matéria de 

recurso sui generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 

do Código de Processo Civil, o qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” 7. Pois bem, a contradição a que 

se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode fundamentar eventual 

embargos de declaração é aquela entre a fundamentação e o dispositivo 

da decisão. 8. Eventuais divergências de entendimento em decisão 

prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de recurso 

objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à hipótese prevista no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 9. Compulsando os autos, 

verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a 

análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram 

devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia 

relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de 

convicção insertos na liça. 10. A omissão alegada deverá ser sopesada 

em sede de recurso adequado. 11. Isto posto, ausentes as hipóteses 

legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, 

devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. 

12. Intime-se. 13. Expeça-se o necessário. 14. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-20.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BARATELA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZETA DIGITAL - GRUPO GAZETA DE COMUNICAÇÃO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000224-20.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:JULIANO 

BARATELA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MERCIA 

VILMA DO CARMO POLO PASSIVO: GAZETA DIGITAL - GRUPO GAZETA 

DE COMUNICAÇÃO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala Audiência Juizado Especial Cível Data: 03/06/2020 Hora: 

15:00 , no endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS 

- MT - CEP: 78285-000 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-05.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BARATELA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORNAL DO ÔNIBUS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000225-05.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:JULIANO 

BARATELA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MERCIA 

VILMA DO CARMO POLO PASSIVO: JORNAL DO ÔNIBUS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala Audiência Juizado 

Especial Cível Data: 03/06/2020 Hora: 15:30 , no endereço: FÓRUM DES. 

JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 

S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 . 17 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-72.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BARATELA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUVUCA POPULAR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000227-72.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:JULIANO 

BARATELA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MERCIA 

VILMA DO CARMO POLO PASSIVO: MUVUCA POPULAR FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala Audiência Juizado 

Especial Cível Data: 03/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: FÓRUM DES. 

JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 

S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 . 17 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-57.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BARATELA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOTÍCIA MAX (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000228-57.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:JULIANO 

BARATELA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MERCIA 

VILMA DO CARMO POLO PASSIVO: NOTÍCIA MAX FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala Audiência Juizado 

Especial Cível Data: 03/06/2020 Hora: 16:30 , no endereço: FÓRUM DES. 

JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 

S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 . 17 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-42.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BARATELA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOTÍCIA MAX (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000229-42.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:JULIANO 

BARATELA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MERCIA 

VILMA DO CARMO POLO PASSIVO: NOTÍCIA MAX FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala Audiência Juizado 

Especial Cível Data: 03/06/2020 Hora: 16:30 , no endereço: FÓRUM DES. 

JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 

S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 . 17 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-27.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BARATELA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O BOM DA NOTICIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000230-27.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:JULIANO 

BARATELA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MERCIA 

VILMA DO CARMO POLO PASSIVO: O BOM DA NOTICIA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala Audiência Juizado 

Especial Cível Data: 10/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: FÓRUM DES. 

JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 

S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 . 17 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-12.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BARATELA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POCONET NOTÍCIAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000231-12.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:JULIANO 

BARATELA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MERCIA 

VILMA DO CARMO POLO PASSIVO: POCONET NOTÍCIAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala Audiência Juizado 

Especial Cível Data: 10/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: FÓRUM DES. 

JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 

S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 . 17 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-94.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BARATELA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIPA NOS MALANDROS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000232-94.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:JULIANO 

BARATELA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MERCIA 

VILMA DO CARMO POLO PASSIVO: RIPA NOS MALANDROS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala Audiência Juizado 

Especial Cível Data: 10/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: FÓRUM DES. 

JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 

S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 . 17 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001425-61.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA TAVARES SENA RICARDO OAB - RO4085 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, 

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - DER/RO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

UELTON ALVES MAGALHÃES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DESPACHO Processo: 1001425-61.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: MAURICIO RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, 

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - DER/RO Considerando que 

não houve tempo hábil para a expedição dos documentos, redesigno a 

audiência para o dia 19 de março de 2020, às 14h45min. Intime-se a 

testemunha Uelton Alves Magalhães Silva. Oficie-se ao juízo deprecante 

informando sobre a nova data. SAPEZAL, 13 de fevereiro de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001398-78.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. D. C. (REQUERENTE)

S. D. S. P. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ELISIO DE PAULA NETO OAB - MT13071/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1001398-78.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: CLAUDINEI FERNANDES DA CUNHA, SUELY DOS SANTOS 

PEREIRA CUNHA Vistos etc. Analisando os autos, constato a ocorrência 

de litispendência do presente processo com o feito de código n° 

1001400-48.2019.8.11.0078. Ocorre que na análise das duas ações, resta 

demonstrado que se tratam de ações em que constam as mesmas partes, 

mesma causa de pedir e mesmo pedido, verificando-se assim, a 

ocorrência da litispendência. Ressalta-se que o Código de Processo Civil 

determina a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando 

ocorrer a litispendência (art. 485, V, do CPC), o que pode ser reconhecido 

ex officio (art. 337, §5º, do CPC). Por outro lado, como a ação sob o cód. 

1001400-48.2019.8.11.0078 foi ajuizada anteriormente ao presente feito, 

verifica-se a ocorrência de litispendência, e, consequentemente, este não 

poderá prosseguir, devendo ser extinto sem resolução de mérito. Diante 

do exposto, e por reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Sem custas. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, mediante 

as baixas necessárias. Às providências. SAPEZAL, 4 de dezembro de 

2019. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000175-56.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO (TESTEMUNHA)

MARIA TEREZA SORANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNO OLIVEIRA DE ALMEIDA OAB - RO5185 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS
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SAPEZAL DESPACHO Processo: 1000175-56.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: MARIA TEREZA SORANA TESTEMUNHA: JULIANO RAFAEL 

TEIXEIRA ENAMOTO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Trata-se de Carta Precatória oriunda da Vara da Segunda 

Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO, com a finalidade de oitiva da 

testemunha Juliano Rafael Teixeira Enamoto. Assim sendo, designo 

audiência para o dia 24 de março de 2020, às 15h45min para cumprimento 

da missiva. Comunique-se ao Juízo deprecante. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Sapezal/MT, 17 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000185-03.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

M.DA SILVA SANTOS-AREIAS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL SOARES DOS SANTOS OAB - 191.347.112-87 

(REPRESENTANTE)

MANASSES DA SILVA SANTOS OAB - MT27437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER VITOR DE LARA (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000185-03.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

M.DA SILVA SANTOS-AREIAS - ME REPRESENTANTE: MANOEL SOARES 

DOS SANTOS REU: ELIEZER VITOR DE LARA Analisando os autos, bem 

assim em consulta ao site do e. Tribunal de Justiça deste Estado, 

constata-se que, até a presente data, o requerente não providenciou o 

devido recolhimento das custas e taxas de distribuição do feito. Isso 

posto, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação 

da parte autora, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial a fim de realizar o pagamento das custas processuais. 

Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 17 de fevereiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000193-77.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON KLITZKE DA PAZ (AUTOR(A))

R. VARNIER & CIA LTDA - ME (AUTOR)

RAQUEL VARNIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000193-77.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

KLEITON KLITZKE DA PAZ, RAQUEL VARNIER AUTOR: R. VARNIER & CIA 

LTDA - ME REU: BANCO BRADESCO Analisando os autos, bem assim em 

consulta ao site do e. Tribunal de Justiça deste Estado, constata-se que, 

até a presente data, o requerente não providenciou o devido recolhimento 

das custas e taxas de distribuição do feito. Isso posto, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por 

intermédio do advogado, para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim 

de realizar o pagamento das custas processuais. Intime-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 17 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000194-62.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TONEL KOBER OAB - RS54183-A (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MARINELLI OAB - SP97148 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRIO CASSOL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FABYULA ZANELLA CLAUMANN OAB - 042.403.889-70 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000194-62.2020.8.11.0078. EXEQUENTE: 

MONSANTO DO BRASIL LTDA EXECUTADO: IRIO CASSOL PROCURADOR: 

JULIANA FABYULA ZANELLA CLAUMANN Cediço que a Lei n. 11.232/05 

trouxe inovações concernentes à execução de sentença no vetusto 

Código de Processo Civil, alterações essas ratificadas com a égide do 

CPC/2015, de modo que, com o sincretismo processual, vige no 

ordenamento processual civil a fusão de atos de cognição e de execução, 

de modo que o trânsito em julgado de sentença proferida na fase de 

conhecimento não põe, necessariamente, termo ao processo, sendo certo 

que, a força executiva do decisum, deflagra nova fase processual, sendo 

desnecessária, pois, a propositura de nova demanda para requerer-se o 

cumprimento de sentença. Neste sentido, da análise dos autos em apreço, 

verifico que a pretensão do requerente é a execução da sentença 

proferida nos autos n. 801-44.2010.811.0078, pelo que vislumbro ser 

inadequado o ajuizamento desta demanda, razão pela qual determino que 

se proceda com o imediato cancelamento da demanda, com a posterior 

juntada das peças constantes neste fólio processual ao feito alhures 

mencionado. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 17 de fevereiro de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000348-17.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CARLOS GALASSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA DE SOUZA SABIAO OAB - PR60809 (ADVOGADO(A))

RAUL MIORALI SANT ANA OAB - PR85548 (ADVOGADO(A))

MATHEUS CURY SAHAO OAB - PR57997 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS MR LTDA (REU)

ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA (REU)

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000348-17.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

ADILSON CARLOS GALASSI REU: MOVEIS ROMERA LTDA, ANUNCIATA 

LUIZA MENEGON ROMERA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ESTOFADOS MR LTDA Considerando o comparecimento espontâneo da 

requerida Anunciata Luiza Menegon Romera, responsável legal da 

empresa demandada, defiro o pedido de id. 29042220, devendo ser 

expedido o competente mandado de despejo. Por fim, aguarde-se a 

realização da audiência outrora designada. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 17 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000161-72.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO RENATO GARCIA RODRIGUES (REU)

BRUNO RENATO GARCIA RODRIGUES - ME (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000161-72.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. REU: BRUNO RENATO 

GARCIA RODRIGUES - ME, BRUNO RENATO GARCIA RODRIGUES Diante 

do que dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 27 de março de 2020, às 16h40min. Nos termos do §3º do art. 334 do 
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NCPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado e o passivo será 

citado, no mínimo, 20 (vinte) dias antes da audiência designada. Os 

envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos 

advogados ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá 

apresentar petição, em caso de eventual desinteresse na 

autocomposição, com 10 (dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000108-43.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

BELISIA TORRES ARAUJO PEREIRA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA SILVA OLIVEIRA OAB - SP330450 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEREIRA BATISTA FILHO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000108-43.2020.8.11.0094 Assunto: [Citação] Autor: 

BELISIA TORRES ARAUJO PEREIRA Requerido: JOAO PEREIRA BATISTA 

FILHO Vistos, etc. Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de 

acordo com os requisitos legais do artigo 260 do CPC. Cumpra-se 

conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia servir de 

mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos 

os dados pertinentes, para os fins cabíveis, SOLICITANDO, SE FOR O 

CASO, OS DOCUMENTOS FALTANTES, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT. Cite-se e intime-se. Após, devolva-se com 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000119-72.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL PEREIRA DE MORAES (INVENTARIANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA FERREIRA FRAGA BELO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000119-72.2020.8.11.0094 Assunto: [Intimação] 

Autor: ISABEL PEREIRA DE MORAES Requerido: FLAVIA FERREIRA 

FRAGA BELO Vistos, etc. Recebo a presente missiva precatória, uma vez 

que, de acordo com os requisitos legais do artigo 260 do CPC. Cumpra-se 

conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia servir de 

mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos 

os dados pertinentes, para os fins cabíveis, SOLICITANDO, SE FOR O 

CASO, OS DOCUMENTOS FALTANTES, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT. Cite-se e intime-se. Após, devolva-se com 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000553-95.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI ANGELO LOCATELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NERY BARCO HERNANDES JUNIOR OAB - MT9756-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (REU)

HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS (REU)

PAJE TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DESPACHO Processo: 1000553-95.2019.8.11.0094. 

AUTOR(A): ARLEI ANGELO LOCATELLI REU: HILDEBRANDO JOSE PAIS 

DOS SANTOS, JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, PAJE TRANSPORTES 

LTDA - ME Vistos. Mantenho a decisão agrava pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

trazer aos autos a decisão de recebimento do agravo de instrumento, a 

fim aferir seus efeitos. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000084-49.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PEREIRA GOUVEA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS OAB - MT25595/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE CORREA GOUVEIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000084-49.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: LUZIA PEREIRA GOUVEA REQUERIDO: CLEONICE CORREA 

GOUVEIA Vistos. Considerando que devidamente citada, a requerida 

alegou não possuir condições financeiras para constituir advogado, 

requerendo a nomeação de um defensor dativo, trazendo aos autos 

documentos de hipossuficiência financeira. Nos termos do art. 7º do CPC, 

visando assegurar à requerida paridade de tratamento, possibilitando o 

efetivo contraditório, ainda, considerando, a ausência da Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio o Dr. Agnaldo Valdir Pires, advogado 

militante nesta comarca, para patrocinar os interesses da requerida, nos. 

Por oportuno, intime-se o advogado ora nomeado para que tome as 

providências que entender necessárias. Deixo para arbitrar os honorários 

advocatícios por ocasião da sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000084-49.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PEREIRA GOUVEA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS OAB - MT25595/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE CORREA GOUVEIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000084-49.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: LUZIA PEREIRA GOUVEA REQUERIDO: CLEONICE CORREA 

GOUVEIA Vistos. Considerando que devidamente citada, a requerida 

alegou não possuir condições financeiras para constituir advogado, 

requerendo a nomeação de um defensor dativo, trazendo aos autos 

documentos de hipossuficiência financeira. Nos termos do art. 7º do CPC, 

visando assegurar à requerida paridade de tratamento, possibilitando o 

efetivo contraditório, ainda, considerando, a ausência da Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio o Dr. Agnaldo Valdir Pires, advogado 

militante nesta comarca, para patrocinar os interesses da requerida, nos. 

Por oportuno, intime-se o advogado ora nomeado para que tome as 
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providências que entender necessárias. Deixo para arbitrar os honorários 

advocatícios por ocasião da sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000505-39.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO AMAZONAS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS OAB - MT25595/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000505-39.2019.8.11.0094 Assunto: [Aposentadoria 

por Invalidez Acidentária] Autor: FRANCISCO AMAZONAS DE PAULA 

Requerido: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos. De início, recebo a inicial, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 319 da Lei 13.105/2015 e não incide nas 

hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. CITE-SE o Requerido, para contestar a ação 

no prazo legal. Com a chegada da contestação, intime-se a parte 

requerente para apresentar impugnação. Sem prejuízo das determinações 

acima, intime-se a autora para que traga aos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias, o indeferimento do pedido administrativo benefício 143.293.332-6, 

conforme informada no inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000070-31.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

RUI FARIAS, WILSON ISAC E ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRAO ALVES GUIMARAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000070-31.2020.8.11.0094. 

EXEQUENTE: RUI FARIAS, WILSON ISAC E ADVOGADOS ASSOCIADOS 

EXECUTADO: ABRAO ALVES GUIMARAES Vistos. Trata-se de Ação 

Execução de Título Extrajudicial proposta por exequente, em face de parta 

executada, devidamente qualificados nos autos. Devidamente emendada a 

inicial, verifica-se que estão preenchidos os requisitos necessários. Desta 

forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial. Cite-se a parte executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por cento (10%) 

sobre o valor da causa (art. 827 do CPC). No caso de integral pagamento 

no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será 

reduzido pela metade (§ 1º, Art. 827 do CPC) O MANDADO DE CITAÇÃO, 

PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá ser expedido em duas (02) 

vias, a primeira com o propósito de promover a citação da parte executada 

e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, 

caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias. Citada a 

parte executada, o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o mandado e a 

respectiva certidão, a partir do que começará a correr o prazo dos 

embargos. Não efetuado o pagamento no prazo supra, munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada. No caso de 

integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão. Para o cumprimento do mandado observe-se às 

prerrogativas do artigo 212, § 2º, do CPC. Cite-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000131-86.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

OLDI VITORIO CITADELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000131-86.2020.8.11.0094 Assunto: [Aposentadoria 

por Idade (Art. 48/51)] Autor: OLDI VITORIO CITADELLARequerido: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. De início, 

recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 

319 da Lei 13.105/2015 e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

CITE-SE o Requerido, para contestar a ação no prazo legal. Com a 

chegada da contestação, intime-se a parte requerente para apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. RAFAEL DEPRA 

PANICHELLA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000298-40.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000298-40.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

JOAO BATISTA DA SILVA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária que JOAO 

BATISTA DA SILVA, move em face ao INSS- Instituto Nacional do Seguro 

Social, objetivando a concessão do benefício de Auxílio-Doença e ou 

Aposentadoria por Invalidez. O feito tramitou regularmente, sendo que a 

autarquia ré apresentou contestação, pugnando pela realização de 

pericia. Tendo o requerente apresentado impugnação, argumentando que 

preenche os requisitos para concessão do benefício pleiteado na inicial. É 

o relato. Decido. No que tange à preliminar arguida pela parte requerida, 

quanto ao requerente não fazer juz ao benefício pleiteado, eis que não 

restou comprovando estar incapacitado para o exercício de suas 

atividades laborais, deixo para analisar no ato da prolação da sentença, 

estando o feito em fase de instrução. Assim, não há preliminar a ser 

apreciada. Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual presentes. 

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário. Destarte, 

determino a realização de perícia médica no requerente, para tanto nomeio 

o médico Antonio Maro Peña, Médico Clínico Geral, podendo ser localizado 

no Hospital Municipal desta Comarca, como perito do juízo. Arbitro os 

honorários periciais no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em 

conformidade com a Tabela V da Resolução CJF-RES-2014/00305 de 07 

de outubro de 2014, devendo o pagamento destes ser realizado conforme 

o artigo 29 da mesma resolução. Intimem-se as partes para, querendo, 

indicarem assistentes técnicos, bem como apresentarem quesitos, no 

prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, devendo ser encaminhados 

ao perito, observando os quesitos que, porventura, já foram apresentados 

pelas partes. O juízo desde já formula os seguintes quesitos: 1- O (a) 

autor (a) é portador (a) de algum tipo de deficiência ou patologia? Em caso 

positivo, qual(is), com os respectivos códigos (CID). É possível tratamento 

com reversão do caso? 3-Havendo qualquer tipo de deficiência da parte 

autora, é possível afirmar-se que a mesma incapacite o autor para a vida 

independente ou para o trabalho? 4-Diga o Sr. Perito se o (a) autor (a) 

encontra-se em uso de medicação específica para o diagnóstico 

declinado. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, 

deverá o Senhor Perito designar dia e hora para realização da perícia, 

devendo comunicar este juízo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
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Comunicada a data, intimem-se as partes para que possam acompanhar a 

realização da perícia. Intime-se a parte autora, pessoalmente da data, 

horário e local da perícia, para comparecimento, Com a juntada dos laudos, 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem. 

Após, voltem-se os autos novamente conclusos, para outras 

deliberações. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000056-81.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000056-81.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: EDUARDO GONCALVES DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de 

procedimento proposto por EDUARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

qualificada nos autos, visando a concessão de alvará judicial, para 

levantamento de importância depositada junto ao Banco do Brasil S. A., 

agência de Tabaporã- MT, e Caixa Federal Estadual, Agência de Juara-MT, 

depositada em nome de Adriana Gonçalves Ferreira, falecido no dia 28 de 

julho de 2016, em favor do requerente, Eduardo Gonçalves de Oliveira e 

seu irmão Gabriel Gonçalves Ferreira, menor de idade. Consta dos autos 

que o requerente e o menor Gabriel Gonçalves Pereira são filhos legítimo 

de ADRIANA GONÇALVES FERREIRA, bem como que os numerários 

depositados na Caixa Econômica Federal é referente a Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS) conta nº. 09903500639508/00008672802. 

Documentos pessoais do requerente. Certidão de óbito ID 17944583. 

Extrato referente ao Banco do Brasil e extrato do FGTS, indicado na inicial. 

É o sucinto relatório. Decido. Súmula n. 161 do STJ; É da competência da 

Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao 

PIS/PASEP e FGTS, em decorrência do falecimento do titular da conta. 

Recebo a inicial, devendo ser processada nos termos dos artigos 719 e 

725, VII, do CPC. Destarte, determino a citação dos interessados (art. 239 

do CPC), BANCO DO BRASIL e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para que, 

querendo, se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, em consonância 

com o art. 721 do Código de Processo Civil. O Ministério Público Estadual, 

manifestou favorável ao pedido ID 22606021. Em se tratando da condição 

de herdeiros, consta da certidão de óbito que a falecida deixou 02 filhos, 

Eduardo Gonçalves de Oliveira, ora requerente, e Gabriel Gonçalves 

Pereira, bem como era solteira. Contudo, não acompanhou a inicial 

documento de identificação pessoal do menor Gabriel Gonçalves Pereira, 

deste modo, intime-se o requerente para que, em 10 (dez) dias, traga aos 

autos certidão de nascimento ou documento equivalente do menor. Após, 

o decurso do prazo, com ou sem manifestação, volte-se este 

procedimento concluso, para outras deliberações. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rafael Depra Panichella 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000093-74.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

PAULISTA MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (ADVOGADO(A))

GISELI CAMARGO LIMA GONCALVES OAB - MT27203/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELY NEVES LAURO OAB - MT24285/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REI DO GRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000093-74.2020.8.11.0094. AUTOR(A): 

PAULISTA MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA REU: 

REI DO GRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

MONITÓRIA, em que a parte requerente J PAULISTA MONTAGENS 

INDUSTRIAIS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, pessoa jurídica, representada 

por José Deosdete Bezerra Da Silva, pugna pelo deferimento da 

assistência judiciária gratuita. Sendo assim, foram os autos remetidos à 

conclusão para fins de deliberação da pleiteada gratuidade e, 

consequente, recebimento da inicial sem adiantamento de custas e 

despesas processuais. Posto isso, importa transcrever a lição do art. 99, 

§2º, do CPC/15, in verbis: “ (omissis) § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

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

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos.” Com efeito, dada à natureza da presente 

ação e sendo a requerente pessoa jurídica ativa no mercado, conforme 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ID 28522239, tem-se, em um 

primeiro momento, elementos que demonstram a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade. Contudo, na forma do dispositivo 

alhures transcrito, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos, certidão de inexistência de imóveis e 

veículos, declaração de imposto de rende e/ou outros documentos hábeis 

em comprovar a insuficiência de recursos para custear as custas e 

despesas processuais, sob pena de preclusão. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação da parte requerente, certifique-se e 

tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000365-05.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENI TREUHERZ GIROTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000365-05.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: MARLENI TREUHERZ GIROTO REQUERIDO: COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA Vistos. Antes de 

proceder na forma disciplinada no art. 355 (Do Julgamento Antecipado do 

Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da Organização do Processo) do 

Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), DETERMINO a INTIMAÇÃO das 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir ou requerer 

o que entender de direito, no prazo comum de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. Atente-se às partes que a especificação de provas deverá se 

dar de forma específica, ou seja, citada a modalidade (perícia, 

testemunhal, etc), justificando a necessidade e os fatos que pretendem 

provar com cada uma delas, sob pena de indeferimento, nos termos do 

artigo 370 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000129-19.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGES KEN SAINTILUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO OAB - MT25615/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. AUGUSTO V. BEZERRA DA SILVA - ME (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000129-19.2020.8.11.0094 Assunto: [Indenização 

por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e 

devolução do dinheiro] Autor: GEORGES KEN SAINTILUS Requerido: C. 

AUGUSTO V. BEZERRA DA SILVA - ME Vistos. Compulsando os autos, 
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verifica-se em que pese a presente ação ter sido distribuída na Justiça 

Comum, a petição inicial foi endereçada ao Juizado Especial Cível. Desta 

forma, intime-se a parte requerente na pessoa de sua advogada para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, informe se deseja que estes autos continue 

tramitando no Juízo da Vara Única, ou tramite no Juizado Especial Cível, 

eis que é opção da autora ajuizar a ação perante a justiça comum ou 

perante o Juizado Especial Civil. Consigno que, caso a parte autora 

manifeste preferencia pelo Juizado Especial Civil, ou decorra o prazo sem 

manifestação, o feito será redistribuído ao Juizado Especial Cível. 

Intime-se. Cumpra-se. RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000095-44.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. M. DA SILVA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELY NEVES LAURO OAB - MT24285/O (ADVOGADO(A))

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (ADVOGADO(A))

GISELI CAMARGO LIMA GONCALVES OAB - MT27203/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REI DO GRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000095-44.2020.8.11.0094 Assunto: [Cheque, 

Duplicata, Inadimplemento, Correção Monetária] Autor: J. C. M. DA SILVA & 

CIA LTDA - ME Requerido: REI DO GRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA, em que a parte requerente J. C. M. 

DA SILVA & CIA LTDA, pessoa jurídica, representada por José Carlos 

Mendonça da Silva, pugna pelo deferimento da assistência judiciária 

gratuita. Sendo assim, foram os autos remetidos à conclusão para fins de 

deliberação da pleiteada gratuidade e, consequente, recebimento da inicial 

sem adiantamento de custas e despesas processuais. Posto isso, importa 

transcrever a lição do art. 99, §2º, do CPC/15, in verbis: “ (omissis) § 2o O 

juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Com efeito, 

dada à natureza da presente ação e sendo a requerente pessoa jurídica 

que se encontra ativa no mercado há quase 20 (vinte) anos, conforme 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ID 28525655, tem-se, em um 

primeiro momento, elementos que demonstram a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade. Contudo, na forma do dispositivo 

alhures transcrito, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos, certidão de inexistência de imóveis e 

veículos, declaração de imposto de rende e/ou outros documentos hábeis 

em comprovar a insuficiência de recursos para custear as custas e 

despesas processuais, sob pena de preclusão. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação da parte requerente, certifique-se e 

tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000273-27.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

PAJE TRANSPORTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000273-27.2019.8.11.0094. 

EXEQUENTE: PAJE TRANSPORTES LTDA - ME EXECUTADO: JUARES 

DOMINGOS DOS SANTOS Vistos. Defiro o postulado pela parte exequente 

no ID 29126141. Expeça-se carta precatória `a Comarca de Sinop/MT, com 

a finalidade de citação do Executado Juares Domingos dos Santos, 

constando o endereço Rua das Caviúnas, nº 2644, Jardim Maringá, Sinop, 

-MT, Estado de Mato Grosso. Intime-se a exequente acerca da 

manifestação de Idécio Angelo Lacatelli contida no ID 25346976 para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar no que for de direito e interesse. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000080-12.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA PEZZOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000080-12.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

MARIA DE SOUZA PEZZOTTI REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Recurso de apelação, proposta na vigência 

do NCPC, o juízo de admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem 

(art. 1.010 § 3º do CPC). Ao (a) apelado (a) para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal. Após, decorrido o prazo, remetam-se os 

autos ao E. TRF da 1º Região. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000326-08.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

JULIANA DA SILVA AZEVEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SÔNIA GONÇALVES DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000326-08.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: JULIANA DA SILVA AZEVEDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: SÔNIA GONÇALVES DE 

AZEVEDO Vistos. Para o fins do art. 751 do Código de Processo Civil, 

designo a data de 15 de abril às 14h30min. Intimem-se todos. Ciência o 

Ministério Público Estadual Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000082-79.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO VENTURA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000082-79.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

GENESIO VENTURA SOARES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Recurso de apelação, proposta na vigência 

do CPC, o juízo de admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem 

(art. 1.010 § 3º do CPC). Ao (a) apelado (a) para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze dias), nos termos do art. 1.010, § 

1º, do CPC. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime-se o 

apelante para apresentar contrarrazões, consoante preconiza o art. 

1.010, § 2º, do CPC. Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. 

TRF da 1ª Região (art. 1.010 § 3º do CPC). Intimem-se. Às providências. 

Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000107-58.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. D. D. F. (AUTOR(A))

MARISA LETICIA DE SOUZA DIAS DE FREITAS (AUTOR(A))

I. F. D. D. F. (AUTOR(A))

C. F. D. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA LETICIA DE SOUZA DIAS DE FREITAS OAB - 984.658.561-68 

(PROCURADOR)

ANDRE JOANELLA OAB - MT8601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TABAPORA-MT (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000107-58.2020.8.11.0094 Assunto: [Pensão por 

Morte (Art. 74/9)] Autor: MARISA LETICIA DE SOUZA DIAS DE FREITAS e 

outros (3) Requerido: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE TABAPORA-MT Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO, em que a parte requerente pugna pelo deferimento da 

assistência judiciária gratuita. Sendo assim, foram os autos remetidos à 

conclusão para fins de deliberação da pleiteada gratuidade e, 

consequente, recebimento da inicial sem adiantamento de custas e 

despesas processuais. Posto isso, importa transcrever a lição do art. 99, 

§2º, do CPC/15, in verbis: “ (omissis) § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

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

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos.” Com efeito, tem-se, em um primeiro 

momento, elementos que demonstram a falta dos pressupostos legais para 

a concessão de gratuidade. Contudo, na forma do dispositivo alhures 

transcrito, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos, cópia de holerite, certidão de inexistência de bens 

móveis e imóveis, declaração de imposto de rende e/ou outros 

documentos hábeis em comprovar a insuficiência de recursos para 

custear as custas e despesas processuais, sob pena de preclusão. 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

requerente, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000010-92.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO BENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000010-92.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

SINVALDO BENTO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Recurso de apelação, proposta na vigência 

do CPC, o juízo de admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem 

(art. 1.010 § 3º do CPC). Ao (a) apelado (a) para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze dias), nos termos do art. 1.010, § 

1º, do CPC. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime-se o 

apelante para apresentar contrarrazões, consoante preconiza o art. 

1.010, § 2º, do CPC. Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. 

TRF da 1ª Região (art. 1.010 § 3º do CPC). Intimem-se. Às providências. 

Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000081-94.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE DE PAULA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000081-94.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

DIRCE DE PAULA GOMES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Recurso de apelação, proposta na vigência 

do CPC, o juízo de admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem 

(art. 1.010 § 3º do CPC). Ao (a) apelado (a) para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze dias), nos termos do art. 1.010, § 

1º, do CPC. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime-se o 

apelante para apresentar contrarrazões, consoante preconiza o art. 

1.010, § 2º, do CPC. Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. 

TRF da 1ª Região (art. 1.010 § 3º do CPC). Intimem-se. Às providências. 

Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000010-92.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO BENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000010-92.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

SINVALDO BENTO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Recurso de apelação, proposta na vigência 

do CPC, o juízo de admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem 

(art. 1.010 § 3º do CPC). Ao (a) apelado (a) para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze dias), nos termos do art. 1.010, § 

1º, do CPC. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime-se o 

apelante para apresentar contrarrazões, consoante preconiza o art. 

1.010, § 2º, do CPC. Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. 

TRF da 1ª Região (art. 1.010 § 3º do CPC). Intimem-se. Às providências. 

Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000010-92.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO BENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000010-92.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

SINVALDO BENTO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Recurso de apelação, proposta na vigência 

do CPC, o juízo de admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem 

(art. 1.010 § 3º do CPC). Ao (a) apelado (a) para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze dias), nos termos do art. 1.010, § 

1º, do CPC. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime-se o 

apelante para apresentar contrarrazões, consoante preconiza o art. 

1.010, § 2º, do CPC. Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. 

TRF da 1ª Região (art. 1.010 § 3º do CPC). Intimem-se. Às providências. 

Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000010-92.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO BENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000010-92.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

SINVALDO BENTO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Recurso de apelação, proposta na vigência 

do CPC, o juízo de admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem 

(art. 1.010 § 3º do CPC). Ao (a) apelado (a) para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze dias), nos termos do art. 1.010, § 

1º, do CPC. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime-se o 

apelante para apresentar contrarrazões, consoante preconiza o art. 

1.010, § 2º, do CPC. Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. 

TRF da 1ª Região (art. 1.010 § 3º do CPC). Intimem-se. Às providências. 

Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000010-92.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO BENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000010-92.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

SINVALDO BENTO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Recurso de apelação, proposta na vigência 

do CPC, o juízo de admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem 

(art. 1.010 § 3º do CPC). Ao (a) apelado (a) para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze dias), nos termos do art. 1.010, § 

1º, do CPC. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime-se o 

apelante para apresentar contrarrazões, consoante preconiza o art. 

1.010, § 2º, do CPC. Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. 

TRF da 1ª Região (art. 1.010 § 3º do CPC). Intimem-se. Às providências. 

Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001176-96.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 1001176-96.2019.8.11.0018. 

AUTOR(A): LUZINETE DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação Ordinária para Concessão 

de Benefício Previdenciário, proposta por LUZINETE DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, objetivando o recebimento de benefício 

previdenciário de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por 

invalidez, sustentando, para tanto, o preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão. Alega, em síntese, que protocolou junto à 

requerida processo administrativo com pedido de auxílio-doença, sendo o 

referido pedido indeferido. Desse modo, pugna pela concessão do 

benefício de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez. 

Com a inicial vieram os documentos de Id. 21711726, sendo a assistência 

judiciária gratuita deferida em decisão de Id. 22880674, ocasião em que foi 

deferida parcialmente a liminar e determinada a imediata realização de 

perícia médica. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação 

em Id. 23046241, afirmando que a parte autora não cumpriu as exigências 

legais para deferimento do pedido da exordial. O laudo pericial aportou em 

Id. 25390158, estando às partes devidamente cientes da referida prova. É 

o relatório. Fundamentação Cumpre anotar que o caso em apreço é 

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

inciso I do artigo 355 do CPC/15, não havendo a necessidade de dilação 

probatória: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

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

produção de outras provas;(...)” Não havendo questões preliminares 

pendentes, bem como, não constatando irregularidades a serem sanadas, 

tampouco nulidades a serem declaradas, passa-se diretamente ao 

julgamento meritório. Antes de qualquer outra digressão jurídica, importa 

consignar que é garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença 

quando for impedido de trabalhar por período superior a quinze dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença, enquanto que a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, conforme dispõe o art. 42 da Lei 

8.213/91, in verbis: “A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”. 

Destarte, mister comprovar a condição de segurado da Previdência Social, 

cumprida a carência exigida e demonstrada a impossibilidade 

(auxílio-doença) ou a incapacidade (aposentadoria por invalidez) para o 

exercício de atividade laborativa que lhe garanta o sustento. Com efeito, 

primeiramente, no que concerne à condição de segurado, tem-se que os 

documentos juntados pela autora em Id. 21711792, somado ao extrato 

juntado pela requerida, são hábeis em demonstrar a qualidade de 

segurada da requerente, até mesmo pelo fato de que o benefício não foi 

concedido na esfera administrativa apenas em razão de supostamente 

não restar constatado a incapacidade para o laboro ou atividade habitual. 

Logo, a prova documental apresentada confirma de forma inequívoca que 

a parte autora é segurada da previdência social. Da mesma forma, 

observa-se que a requerente ficou impossibilitado de desempenhar suas 

funções, tendo em vista que o laudo pericial acostado em Id. 25390158 

comprova que a autora é acometida por “M17 Artrose joelho direito, e M47 

Espondilose”, sofrendo “Dores forte na coluna lombar, e dores intensa no 

joelho direito, e ainda dificuldades para caminhar, joelho direito inchado”. A 

incapacidade da requerente lhe torna insuscetível de reabilitação para o 

exercício da sua atividade laboral, sendo que, a idade avançada (49 anos) 

e o grau de instrução da parte indicam que não haverá adequação em 

outra profissão. Assim, verificado que a autora resta incapacitada para o 

trabalho que exercia, comprovado por laudo pericial a debilidade que 

acomete a autora, esta tem direito ao benefício pleiteado. No que se refere 

a carência, tem-se que “a carência para a concessão de aposentadoria 

por invalidez é de 12 contribuições mensais, sendo, contudo, dispensada, 

nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa, doença 

profissional ou do trabalho e de doenças e afecções especificadas em 

lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, a cada 

três anos”. (KERTZMAN, Ivan. Curso prático de direito previdenciário. 

Bahia: Juspodium, 2010. p. 374). Sendo assim, verifica-se que a 

requerente cumpre com o estabelecido em lei, pois se extrai dos 

documentos dos autos que este possui mais de doze contribuições 

mensais à previdência social. A invalidez da requerente não comporta 

discussão, estando presentes as condições para a obtenção do benefício 

pretendido. Há nos autos documentos que comprovam a existência da 

incapacidade para o trabalho exercido pela autora, não podendo lhe exigir 

adaptação profissional em outro setor de atividade humana. Impõe-se, 

dessa forma, assegurar à requerente o direito à concessão do benefício 

pretendido, qual seja a aposentadoria por invalidez. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS a conceder o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA à 

autora LUZINETE DA SILVA, desde o indeferimento administrativo, bem 

como, para determinar a conversão do auxílio-doença em 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ desde a data de realização da perícia 

médica, e data de início de pagamento na data desta sentença, via de 

consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Os juros de mora incidem 

a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior 

Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 
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juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido 

de correição monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade do benefício e, assim, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA e, via de 

consequência, DETERMINO a implementação do beneficio no prazo de 

sessenta (60) dias, após sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA 

DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). O direito já foi 

reconhecido, de modo que nem há mais que se falar em probabilidade, e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, já que se 

trata de verba de caráter alimentar. Embora a presente decisão ainda seja 

passível de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

tenho que a existência da irreversibilidade inserta no § 3º, do artigo 300 do 

CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena de não cumprir a excelsa 

missão a que se destina. (STJ – 2ª Turma, REsp. 144.656-ES, Rel. Min. 

Adhemar Maciel, j. 6.10.97, DJU 27.10.97). No que tange às custas 

judiciais, cita o artigo 82, §2º do Código de Processo Civil que “A sentença 

condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou” . 

Nesse sentido, verifica-se que a Autarquia Federal do INSS foi vencida 

neste processo, devendo, portanto pagar as custas processuais. Em 

respeito ao assunto, insta lembrar que a imunidade recíproca disposta no 

artigo 150, VI, “a” c/c art. 150, §2º, ambos da Constituição Federal, diz 

respeito somente à impostos, não se aplicando às taxas e, portanto, não 

se aplicando ás custas (que possui natureza jurídica de taxa). Logo, 

conforme pacificado na jurisprudência, o INSS somente é isento do 

pagamento das custas (inclusive despesas com oficial de justiça) quando 

prevista a referida isenção em lei estadual específica. Nesse aspecto, 

merece uma peculiar observação quanto ao Estado de Mato Grosso que, a 

despeito de decisões aceitando a isenção quanto ao INSS, é necessário 

atentar e fazer uma distinção de que a isenção disposta na Lei Estadual 

7.603, em seu artigo 3º, I, diz somente respeito à União, nada dispondo 

sobre suas autarquias e empresas públicas. Assim, sendo o INSS 

(autarquia federal) pessoa jurídica diversa da União, bem como, 

exigindo-se o artigo 150, §6º da CF/88 lei ordinária específica para tal 

isenção, a isenção disposta na lei estadual supracitada em nada se aplica 

ao INSS. Da mesma forma, o artigo 460 da CNGC-Judicial deste Estado não 

merece aplicação, considerando que a CNGC não se equivale á lei 

ordinária tributária para fins tributários, nada podendo dispor sobre 

isenção tributária, conforme já citado pelo art. 150, §6º da CF/88 c/c art. 

176 do Código Tributário Nacional. Com efeito, CONDENO a parte requerida 

em CUSTAS e HONORÁRIOS advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

das parcelas devidas até esta data (proveito econômico obtido), nos 

termos do que preceitua o § 2° do art. 85 do CPC, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias não incidem sobre prestações vincendas). Por fim, 

imperioso ressaltar, que esta Comarca, encontra-se atualmente 

sobrecarregada de processos, e com efetivo reduzido, não dispondo de 

meios para liquidar as sentenças em relação ao INSS, ações estas que 

representam uma grande parte do volume processual, em virtude da 

região não possuir Justiça Federal para tramitação do feito, razão pela 

qual as sentenças são ilíquidas. Assim em uma análise superficial, 

considerando a de início do beneficio e a data de início do pagamento na 

data da sentença, o valor devido referente a este período não 

ultrapassaria 1000 (mil) salários mínimos, DEIXO de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no inciso I, § 

3°, do art. 496 do CPC. Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na 

pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos 

termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e o INSS. PRECLUSA a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se o feito, com as baixas e anotações de praxe. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-09.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

L MEZZALIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILINK BIO TEC IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ Certidão Processo: 

1000507-09.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 39.040,25; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[Sustação 

de Protesto]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o AR enviado para 

Citação/Intimação de audiência foi devolvido negativo (ID 28937688), desta 

forma impulsiono os presentes autos para manifestação da parte autora. 

TABAPORÃ, 17 de fevereiro de 2020 NATHALLY ROGERIA PEREIRA 

GOMES JARSCHEL Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: RUA CARLOS 

ROBERTO PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000040-85.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA GARCIA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os autos para a intimação da Requerente Sonia Garcia 

Barbosa, por intermédio de seus procuradores, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se com relação a Laudo Pericial de ID nº 

29297088.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000328-33.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CHICOSKI DA SILVA (AUTOR(A))

MAIRA BENTO DA SILVA CHRIST (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEVESON LEANDRO GETTEN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DECISÃO Número do Processo: 1000328-33.2019.8.11.0108 

REQUERENTE:AUTOR(A): MAIRA BENTO DA SILVA CHRIST, ANA 

CHICOSKI DA SILVA REQUERIDO:REU: GEVESON LEANDRO GETTEN 

Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança movida por MAIRA BENTO DA 

SILVA CHRIST e outros em face de GEVESON LEANDRO GETTEN , ambos 

já qualificados nos autos. É a síntese do essencial Fundamento e decido. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do 

Código de Processo Civil. Desde já, defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Cite-se o réu, 

com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil . Designo 

audiência de conciliação para o dia 12 de março de 2020, às 13h45. 

Intime-se o requerido para comparecer ao ato designado, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada, observando o 

disposto nos § § 1º e 2º, do art. 695, CPC. Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC). Consigne-se que as partes 

deverão comparecer ao ato designado acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 695, § 4º, CPC). Não havendo 

interesse na conciliação, o requerido deverá informar no prazo do § 5º, do 

artigo 334, do Código de Processo Civil. Caso inexitosa a conciliação, 

deverá o requerido apresentar sua resposta, nos termos do artigo 335, 
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inciso I, do Código de Ritos, voltando-se os autos conclusos para 

designação de audiência de Instrução e Julgamento. Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC. Ainda 

consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344). Cite-se e 

intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do 

sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000655-75.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. F. (REQUERENTE)

R. C. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

L. G. A. (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

SENTENÇA Número do Processo: 1000655-75.2019.8.11.0108 

REQUERENTE:REQUERENTE: VANDRESSA GONCALVES FERREIRA, 

RODRIGO CAPELLINI ARAGAO REQUERIDO: Vistos etc. Trata-se de 

Acordo Extrajudicial, formulado perante o a Defensoria Pública 

VANDRESSA GONCALVES FERREIRA e RODRIGO CAPELLINI ARAGAO, 

devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram documentos. O 

MP manifestou-se nos autos. Vieram os autos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, processe-se em segredo de Justiça, nos termos do 

inciso II, do art. 189, do Código de Processo Civil. Verifico que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC. Em que pese a manifestação ministerial, verifico que 

não se aplica ao caso concreto, pois as partes mencionadas não 

compõem o presente feito. No mais, não vislumbro qualquer ilicitude ou 

prejuízo a quaisquer das partes, restando-me apenas homologar o 

presente ajuste extrajudicial. Ante o exposto, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “b” do CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo extrajudicial celebrado 

entre VANDRESSA GONCALVES FERREIRA e RODRIGO CAPELLINI 

ARAGAO. Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa nos 

registros. Isento as partes do pagamento de custas e emolumentos 

judiciais, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 98 

do CPC. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001217-84.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS AUGUSTO CAPELETTI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH Despacho Processo: 1001217-84.2019.8.11.0108. 

EMBARGANTE: THOMAS AUGUSTO CAPELETTI EMBARGADO: CALCARIO 

MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos, Diga o embargante 

no prazo de 05 dias sobre a desistência da presente ação, conforme 

noticiado no acordo juntado no ID 28019190. Com o decurso do prazo, 

venham os autos conclusos. Tapurah/MT, 12 de fevereiro de 2020. Bruno 

César Singulani França Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-84.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANA DA CUNHA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU OAB - MT0021508A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2U EDITORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA WONGTSCHOWSKI OAB - SP183503-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

8010060-84.2017.8.11.0108. REQUERENTE: JESSICA DAIANA DA CUNHA 

LIMA REQUERIDO: B2U EDITORA S.A. VISTOS. INTIME-SE a parte credora 

para se manifestar acerca do petitório e documentos aportados aos autos 

pela parte executada, no prazo de 5 (cinco) dias. CUMPRA-SE. 

Tapurah/MT, data do sistema. Bruno César Singulani França Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-06.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR VIEIRA MARINHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH Processo: 1000873 -06.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: VALDIR VIEIRA MARINHO JUNIOR REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA DECISÃO Vistos, etc. 1- Pretende a parte autora a tutela de 

urgência para seja determinado ao requerido a “guarda e conservação 

das gravações até a deliberação final, referente ao dia 09/09/2019, da 

parte interna destinada ao atendimento ao público (saguão do banco)”, 

sob alegação de que, quando da fase instrutória, as gravações já não 

poderão mais existir. Depreende-se dos termos da inicial e documentos 

apresentados que foram demonstrados elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo e, assim sendo, concedo a tutela de urgência, e DETERMINO ao 

requerido a “guarda e conservação das gravações até a deliberação final, 

referente ao dia 09/09/2019, da parte interna destinada ao atendimento ao 

público (saguão do banco)”, depositando cópia em juízo, sob pena de 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). 2- Determino a designação de audiência de conciliação 

pela Secretaria, conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, 

cientificando-a que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6 - Defiro a inversão do 

ônus probatório, com fundamento no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 7- Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Tapurah/MT, data do 

sistema. Bruno César Singulani França Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-06.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR VIEIRA MARINHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH Processo: 1000873 -06.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: VALDIR VIEIRA MARINHO JUNIOR REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA DECISÃO Vistos, etc. 1- Pretende a parte autora a tutela de 

urgência para seja determinado ao requerido a “guarda e conservação 

das gravações até a deliberação final, referente ao dia 09/09/2019, da 

parte interna destinada ao atendimento ao público (saguão do banco)”, 

sob alegação de que, quando da fase instrutória, as gravações já não 

poderão mais existir. Depreende-se dos termos da inicial e documentos 

apresentados que foram demonstrados elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo e, assim sendo, concedo a tutela de urgência, e DETERMINO ao 

requerido a “guarda e conservação das gravações até a deliberação final, 

referente ao dia 09/09/2019, da parte interna destinada ao atendimento ao 

público (saguão do banco)”, depositando cópia em juízo, sob pena de 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). 2- Determino a designação de audiência de conciliação 

pela Secretaria, conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, 

cientificando-a que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6 - Defiro a inversão do 

ônus probatório, com fundamento no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 7- Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Tapurah/MT, data do 

sistema. Bruno César Singulani França Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

* O Edital n. 003/2020-DF completo, que torna público o GABARITO 

PRELIMINAR do TESTE SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE 

CONCILIADOR, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000920-49.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA BATISTA CAMPELO DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000920-49.2019.8.11.0085. 

AUTOR(A): ADRIANA MARIA BATISTA CAMPELO DE MELO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. RECEBO a 

presente ação previdenciária em razão do declínio de competência, e dou 

seguimento ao processo no estado em que se encontra. Considerando 

que o CPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, subentende-se que, à 

pessoa natural basta a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo 

desnecessária a produção de provas de hipossuficiência financeira. A 

alegação presume-se verdadeira, admitindo-se, contudo, que cesse por 

prova em contrário produzida pela parte adversa ou em razão de 

investigação feita de ofício pelo juiz. Sendo assim, considerando que a 

parte autora juntou declaração de hipossuficiência financeira, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Almeja a parte requerente a concessão de tutela antecipada de seu 

pedido para ser agraciada com o benefício de auxílio-doença acidentário a 

que julga fazer direito logo no início da demanda. No que tange à tutela de 

urgência, não vislumbrei nos autos os elementos necessários à sua 

concessão, posto que ausente a demonstração de elementos probatórios 

nos autos para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, a 

probabilidade do direito, bem como que há risco de dano, conforme 

preceitua o caput do artigo 300 do CPC. Ademais, trata-se de benefício 

que tem caráter alimentar, portanto, irreversível. De modo que, se 

posteriormente por meio de dilação probatória for comprovado que a 

autora não faz jus ao benefício em questão, sairá a União com o prejuízo 

irrecuperável. De mais a mais, em demandas como essas, as provas 

colacionadas devem ser suficientes a calcar o Julgador de que não será 

tal tutela irreversível, o que não é o caso, pois, para aferir se a parte 

autora tem o direito que alega, provas deverão ser colhidas, em especial, 

a realização da perícia médica. Dessa forma, INDEFIRO a tutela 

antecipada, destacando, entrementes, que a presente decisão calca-se 

na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário diferente, 

certamente o pleito poderá ser revisto. In casu, pelo Ofício n. 

43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a Procuradoria 

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

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

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

deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já encaminhou os 

quesitos para serem respondidos pelo “expert”. Determino que a 

Secretaria de Vara NOMEIE perito judicial, que servirá independentemente 

de compromisso. Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 

de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as despesas com 

advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à 

conta da Justiça Federal, observados os limites mínimo e máximo 

estabelecidos na tabela II. Destarte, em observância ao disposto no artigo 

507, § 2º, da CNGC e ao teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os 

honorários periciais em R$300,00 (trezentos reais), principalmente em 

razão das limitações e/ou ausência de profissionais especializados na 

jurisdição norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas distancias a 

serem percorridas são extremamente grandes, as condições de vida e 

trabalho são precárias, o que não gera atrativos para que médicos se 

instalem e exerçam a profissão nesse região afastada do Brasil. Diante 

dessa inexorável realidade, aliado ao fato de que se não forem bem 

remunerados os médicos dessa região, em virtude da sobrecarga de 

trabalhos, não aceitam a nomeação, é obvio que, sob pena de se negar a 

jurisdição ao cidadão hipossuficiente, deve-se arbitrar honorários periciais 

razoáveis e acima da média que ocorre nas grandes cidades. 

Concordando o perito quanto ao valor dos honorários arbitrados, 

requisite-se o seu pagamento nos termos do art. 4º, da Resolução 

supramencionada, devendo ser observado pela Sra. Gestora Judiciária. 

Faculto, ainda, a parte autora, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a 

indicação de assistente técnico. Após a apresentação de quesitos pela 

parte autora, intime-se o especialista para que designe data para 

realização da perícia, devendo apresentar o laudo pericial no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, respondendo os seguintes quesitos 

apresentados pelo juízo: 1. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) 

habitual (is) do periciando (a)? Em caso de estar atualmente 

desempregado (a), qual a última atividade profissional desempenhada? 

Até quando? 2. O (a) periciando (a) é portador de doença ou afecção? 

Qual ou quais? 3. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) 

incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE 

HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de 

nº 4 a 14). 4. A patologia incapacitante em questão decorre do exercício 

de seu trabalho habitual? 5. A patologia incapacitante em questão decorre 

de acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? 6. A 

patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de TODA E 

QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se 

afirmar que a incapacidade é TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a 

incapacidade é DEFINITIVA? 8. Considerando: incapacidade total = 

incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial 

= incapacidade, ao menos, para a atividade habitual; incapacidade 

definitiva = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 512 de 547



com prognóstico de recuperação (informar data da possível reabilitação 

e/ou tempo de tratamento necessário), defina se a incapacidade verificada 

é: a) total e definitiva; b) total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial 

e temporária. 9. Em se tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor 

determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. 10. 

Com base em que documento do processo foi fixada a data do início da 

incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) 

periciando (a)? 11. O (a) periciando (a), em caso de incapacidade total e 

definitiva, necessita da assistência permanente de outra pessoa? 12. O 

(a) periciando (a) está acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, 

alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e 

incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 

anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget 

(osteíte deformante), síndrome de deficiência imunológica adquirida (AIDS) 

e ou contaminação por radiação? Encaminhe-se ao perito cópia da inicial, 

dos quesitos da parte autora e do juízo, bem como dos documentos 

necessários e os quesitos da parte requerida (cuja cópia se encontra 

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

Agendada data, hora e local, intime-se a parte autora. Tendo em vista o 

teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Assim, com o encaminhamento dos 

autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a presente ação, no prazo de 

30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. No mesmo ato, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar acerca do laudo médico, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo pericial. Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

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

confrontar documentos e teses levantadas na contestação. Às 

providências. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000920-49.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA BATISTA CAMPELO DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000920-49.2019.8.11.0085. 

AUTOR(A): ADRIANA MARIA BATISTA CAMPELO DE MELO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. RECEBO a 

presente ação previdenciária em razão do declínio de competência, e dou 

seguimento ao processo no estado em que se encontra. Considerando 

que o CPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, subentende-se que, à 

pessoa natural basta a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo 

desnecessária a produção de provas de hipossuficiência financeira. A 

alegação presume-se verdadeira, admitindo-se, contudo, que cesse por 

prova em contrário produzida pela parte adversa ou em razão de 

investigação feita de ofício pelo juiz. Sendo assim, considerando que a 

parte autora juntou declaração de hipossuficiência financeira, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Almeja a parte requerente a concessão de tutela antecipada de seu 

pedido para ser agraciada com o benefício de auxílio-doença acidentário a 

que julga fazer direito logo no início da demanda. No que tange à tutela de 

urgência, não vislumbrei nos autos os elementos necessários à sua 

concessão, posto que ausente a demonstração de elementos probatórios 

nos autos para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, a 

probabilidade do direito, bem como que há risco de dano, conforme 

preceitua o caput do artigo 300 do CPC. Ademais, trata-se de benefício 

que tem caráter alimentar, portanto, irreversível. De modo que, se 

posteriormente por meio de dilação probatória for comprovado que a 

autora não faz jus ao benefício em questão, sairá a União com o prejuízo 

irrecuperável. De mais a mais, em demandas como essas, as provas 

colacionadas devem ser suficientes a calcar o Julgador de que não será 

tal tutela irreversível, o que não é o caso, pois, para aferir se a parte 

autora tem o direito que alega, provas deverão ser colhidas, em especial, 

a realização da perícia médica. Dessa forma, INDEFIRO a tutela 

antecipada, destacando, entrementes, que a presente decisão calca-se 

na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário diferente, 

certamente o pleito poderá ser revisto. In casu, pelo Ofício n. 

43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a Procuradoria 

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

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

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

deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já encaminhou os 

quesitos para serem respondidos pelo “expert”. Determino que a 

Secretaria de Vara NOMEIE perito judicial, que servirá independentemente 

de compromisso. Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 

de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as despesas com 

advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à 

conta da Justiça Federal, observados os limites mínimo e máximo 

estabelecidos na tabela II. Destarte, em observância ao disposto no artigo 

507, § 2º, da CNGC e ao teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os 

honorários periciais em R$300,00 (trezentos reais), principalmente em 

razão das limitações e/ou ausência de profissionais especializados na 

jurisdição norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas distancias a 

serem percorridas são extremamente grandes, as condições de vida e 

trabalho são precárias, o que não gera atrativos para que médicos se 

instalem e exerçam a profissão nesse região afastada do Brasil. Diante 

dessa inexorável realidade, aliado ao fato de que se não forem bem 

remunerados os médicos dessa região, em virtude da sobrecarga de 

trabalhos, não aceitam a nomeação, é obvio que, sob pena de se negar a 

jurisdição ao cidadão hipossuficiente, deve-se arbitrar honorários periciais 

razoáveis e acima da média que ocorre nas grandes cidades. 

Concordando o perito quanto ao valor dos honorários arbitrados, 

requisite-se o seu pagamento nos termos do art. 4º, da Resolução 

supramencionada, devendo ser observado pela Sra. Gestora Judiciária. 

Faculto, ainda, a parte autora, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a 

indicação de assistente técnico. Após a apresentação de quesitos pela 

parte autora, intime-se o especialista para que designe data para 

realização da perícia, devendo apresentar o laudo pericial no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, respondendo os seguintes quesitos 

apresentados pelo juízo: 1. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) 

habitual (is) do periciando (a)? Em caso de estar atualmente 

desempregado (a), qual a última atividade profissional desempenhada? 

Até quando? 2. O (a) periciando (a) é portador de doença ou afecção? 

Qual ou quais? 3. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) 

incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE 

HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de 

nº 4 a 14). 4. A patologia incapacitante em questão decorre do exercício 

de seu trabalho habitual? 5. A patologia incapacitante em questão decorre 

de acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? 6. A 

patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de TODA E 

QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se 

afirmar que a incapacidade é TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a 

incapacidade é DEFINITIVA? 8. Considerando: incapacidade total = 

incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial 

= incapacidade, ao menos, para a atividade habitual; incapacidade 

definitiva = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = 

com prognóstico de recuperação (informar data da possível reabilitação 

e/ou tempo de tratamento necessário), defina se a incapacidade verificada 

é: a) total e definitiva; b) total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial 

e temporária. 9. Em se tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor 

determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. 10. 

Com base em que documento do processo foi fixada a data do início da 

incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) 

periciando (a)? 11. O (a) periciando (a), em caso de incapacidade total e 

definitiva, necessita da assistência permanente de outra pessoa? 12. O 

(a) periciando (a) está acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, 

alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e 

incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 

anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget 

(osteíte deformante), síndrome de deficiência imunológica adquirida (AIDS) 

e ou contaminação por radiação? Encaminhe-se ao perito cópia da inicial, 

dos quesitos da parte autora e do juízo, bem como dos documentos 

necessários e os quesitos da parte requerida (cuja cópia se encontra 
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encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

Agendada data, hora e local, intime-se a parte autora. Tendo em vista o 

teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Assim, com o encaminhamento dos 

autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a presente ação, no prazo de 

30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. No mesmo ato, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar acerca do laudo médico, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo pericial. Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

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

confrontar documentos e teses levantadas na contestação. Às 

providências. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-02.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANI DE OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000464-02.2019.8.11.0085. Vistos. A parte promovida TELEFÔNICA 

BRASIL S/A - VIVO manejou os presentes embargos de declaração (ID. 

26614386), alegando, em apertada síntese, que a sentença proferida (ID. 

26277651) fora obscura, uma vez que foi comprovada a prestação de 

serviço pela mesma, não havendo portanto, em se falar acerca da 

ilegalidade na contratação e/ou ausência de provas. Instada, a embargada 

manifestou requerendo o não acolhimento dos embargos, posto que visa 

alterar o mérito, e não eventual omissão (ID. 27179374). Vieram 

conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). Com efeito, não há que se falar em 

omissão ou qualquer outra hipótese do art. 1.022, inciso II do CPC, uma 

vez que a sentença proferida encontra-se devidamente fundamentada, 

indicando a razão da procedência da demanda. A questão envolve erro ou 

acerto do Juízo sobre a apreciação do mérito, o que reclama outra espécie 

de recurso para o seu desenrolar. Nesse sentido: “Ementa: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. 

PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E DE 

REANÁLISE DE PROVAS. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Não merecem 

acolhimento embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da 

decisão embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo do 

embargante com a conclusão adotada. Precedentes. 2. Embargos 

declaratórios rejeitados. (STF - Inq: 2988 SC, Relator: Min. TEORI 

ZAVASCKI, Data de Julgamento: 04/11/2014, Segunda Turma, Data de 

Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 

18-11-2014)” Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos 

declaratórios, e no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, por não haver, 

s.m.j., nenhuma obscuridade na sentença, nos termos do art. 1.022, do 

CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que prolatada. 

CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da sentença supracitada. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura 

digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-77.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000179-77.2017.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

preconiza o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as 

causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e 

incisos do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá 

efeito quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que 

houve o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-38.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA BOERI DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA CAMILA SOUZA DA SILVA OAB - MT27542/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000233-38.2020.8.11.0085. Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E LIMINAR formulada por PAULA CRISTINA BOERI 

DE SOUZA, em desfavor de SKY BRASIL SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Com a 

inicial (ID. 29131046), juntou os documentos de ID. 29131047/29131052. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, RECEBO a inicial, eis 

que em consonância com os ditames legais e CONCEDO os benefícios da 

justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a 

declaração de hipossuficiência econômica. O art. 300 do NCPC prevê que 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Complementando o preceptivo temos o art. 303 

também do novo código, segundo o qual “Nos casos em que a urgência 

for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se 

ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela 

final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo 

de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem 

os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tenho que tais requisitos 

legais, no presente caso, encontram-se configurados. Com efeito, no que 

concerne a probabilidade do direito invocado pela parte autora, por ora, 

encontra-se comprovada, tendo em vista a alegação de inexistir contrato 

entre as partes que originaram à cobrança, não havendo maneira de que a 

autora constitua prova negativa de que não detém vínculo comercial com a 

requerida. Do mesmo modo, verifica-se presente o perigo de dano ou o 
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risco ao resultado útil do processo, uma vez que as restrições, 

supostamente indevida, poderá acarretar prejuízos de ordem econômica 

em face da autora. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado, 

para determinar, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), que a 

demandada se ABSTENHA de cobrar os valores discutidos nos autos e 

gerar novas cobranças em relação ao código do cliente n. 1519850868, 

bem como ABSTENHA-SE de incluir o nome da autora PAULA CRISTINA 

BOERI DE SOUZA, dos registros/banco de dados de(a) SERASA e SPC, 

até ulterior deliberação, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 

(cem reais). Nos termos do art. 6°, inc. VIII, do CDC, inverto o ônus da 

prova. AGUARDE-SE a realização da audiência de conciliação, ora 

designada. CITE(M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e 

incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE. Se inexitoso o acordo, o(s) 

requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena de julgamento no 

estado que se encontrar – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal 

Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. O prazo 

para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-52.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OVIDIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA OAB - MT25213/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000245-52.2020.8.11.0085. Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS formulado por JOSÉ 

OVIDEO DE OLIVEIRA, em desfavor de BANCO CETELEM S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Com a inicial, juntou os 

documentos de ID. 29275017/29275023. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, RECEBO a inicial, eis que em consonância com os ditames 

legais e CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência 

econômica. Nos termos do art. 6°, inc. VIII, do CDC, inverto o ônus da 

prova. AGUARDE-SE a realização da audiência de conciliação, ora 

designada. CITE(M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e 

incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE. Se inexitoso o acordo, o(s) 

requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena de julgamento no 

estado que se encontrar – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal 

Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. O prazo 

para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-23.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LEALCINDO BRIZOLLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do 

PROMOVENTE acerca do RECURSO INOMINADO interposto nos autos, 

para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, nos 

moldes do § 2º do art. 42 da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-78.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR WAGNER YUON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do 

PROMOVENTE acerca do RECURSO INOMINADO interposto nos autos, 

para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, nos 

moldes do § 2º do art. 42 da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-75.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000873-75.2019.8.11.0085. Vistos. Em que pese o requerimento 

formulado pela parte ré, no sentindo de extinguir a presente demanda pela 

ausência do autor na audiência conciliatória, tal não merece acolhida. 

Explica-se. Ao compulsar os autos, verificou-se que a parte autora possui 

advogada constituída nos autos (ID. 26202403), ao passo que a mesma se 

fez presente na solenidade retrocitada, conforme termo de audiência de 

ID. 28669793, sendo assim, a presença de procurador(a) com poderes 

específicos para transigir satisfaz a exigência da Lei n. 9.099/95, visto 

que propicia a conciliação, não justificando a extinção do feito, conforme 

prevê o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. DETERMINO a intimação da 

parte autora para que, querendo, apresente a impugnação, no prazo legal. 

De tudo cumprido e certificado, REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos 

termos do Enunciado 52, do FONAJE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura 

digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-42.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DJACI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO EDUARDO LINS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO(A))
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Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do 

PROMOVENTE acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentado 

nos autos, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

moldes do § 2º do art. 1.023 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-12.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES TRIACCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000799-21.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DJACI PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON ANDERSON GENTILCOR DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000799-21.2019.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

preconiza o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as 

causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e 

incisos do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá 

efeito quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que 

houve o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000361-92.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO ORLANDIA EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALTO EVANGELISTA OAB - SP103700 (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte executada para, no prazo de 

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

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC).

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-61.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS SOCRATES MENDES MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA CAMILA SOUZA DA SILVA OAB - MT27542/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000225-61.2020.8.11.0085. Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E LIMINAR formulada por ELVIS SOCRATES MENDES 

MONTEIRO, em desfavor de RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Com a inicial (ID. 

29067954), juntou os documentos de ID. 29067958/29067961. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, RECEBO a inicial, eis 

que em consonância com os ditames legais e CONCEDO os benefícios da 

justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a 

declaração de hipossuficiência econômica. O art. 300 do NCPC prevê que 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Complementando o preceptivo temos o art. 303 

também do novo código, segundo o qual “Nos casos em que a urgência 

for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se 

ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela 

final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo 

de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem 

os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tenho que tais requisitos 

legais, no presente caso, encontram-se configurados. Com efeito, no que 

concerne a probabilidade do direito invocado pela parte autora, por ora, 

encontra-se comprovada, tendo em vista a alegação de inexistir contrato 

entre as partes que originaram à cobrança, não havendo maneira de que a 

autora constitua prova negativa de que não detém vínculo comercial com a 

requerida. Do mesmo modo, verifica-se presente o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, uma vez que as restrições, 

supostamente indevida, poderá acarretar prejuízos de ordem econômica 

em face da autora. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado, 

para determinar, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), que a 

demandada se ABSTENHA de cobrar os valores discutidos nos autos e 

gerar novas cobranças acerca do contrato n. 6021006500050125, bem 

como ABSTENHA-SE de incluir o nome da autora ELVIS SOCRATES 

MENDES MONTEIRO, dos registros/banco de dados de(a) SERASA e SPC, 

até ulterior deliberação, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 

(cem reais). Nos termos do art. 6°, inc. VIII, do CDC, inverto o ônus da 

prova. AGUARDE-SE a realização da audiência de conciliação, ora 

designada. CITE(M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e 

incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE. Se inexitoso o acordo, o(s) 

requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena de julgamento no 

estado que se encontrar – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal 

Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. O prazo 

para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Intimação

Certidão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000786-46.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIMAS NERIS DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Certidão Processo: 

1000786-46.2019.8.11.0077; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e Partilha]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que ,nesta data, faço juntar no presente feito Termo de Compromisso da 

inventariante devidamente assinado. Para constar, lavrei a presente VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 14 de fevereiro de 2020 JAQUELINE 

DOS SANTOS LOPES Estagiária SEDE DO VARA ÚNICA DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE E INFORMAÇÕES: RUA VEREADOR ENIO 

FERNANDES LEITE, S/N, ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 TELEFONE: (65) 

32591204

Certidão Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1000338-73.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA OAB - MT22517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. M. P. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA SMERDECK PIOTTO OAB - MT22984-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Certidão Processo: 

1000338-73.2019.8.11.0077; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO (87)/

[Assistência Judiciária Gratuita, Custas, Citação, Provas]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que, nesta data, faço juntar no presente feito ofício encaminhado 

pelo 2° Serviço Notarial e Registral desta comarca e documento anexo. 

Para constar, lavrei a presente. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 

14 de fevereiro de 2020 JAQUELINE DOS SANTOS LOPES Estagiária SEDE 

DO VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE E 

INFORMAÇÕES: RUA VEREADOR ENIO FERNANDES LEITE, S/N, ANTIGA 

RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - 

CEP: 78245-000 TELEFONE: (65) 32591204

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000049-09.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

DETRAN MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

B E L A  D A  S A N T Í S S I M A  T R I N D A D E  P r o c e s s o : 

1000049-09.2020.2019.8.11.0077 Requerente: Antonio Aparecido 

Medeiros Requerido: Itaú Unibanco S.A. Requerido: DETRAN/MT 

Requerido: Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso DESPACHO 

Vistos, etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora, nos 

termos do art. 98 do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de 

Urgência, proposta por Antônio Aparecido Medeiros em face de Itaú 

Unibanco S.A., DETRAN/MT e Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso, todos devidamente qualificados nos autos. Consta da petição 

inicial, em apertada síntese, que o autor recebeu notificação de protesto 

em seu nome através do Cartório Notarial e Registral desta Comarca e, 

não sabendo do que se tratava, ao buscar informações tomou 

conhecimento de que o débito protestado diz respeito a pendências 

financeiras junto à Fazenda Estadual referentes aos tributos de 

licenciamento de um veículo Fiat Palio, cor azul, placa JZR 1918, 

RENAVAM 70923287, cuja propriedade lhe foi atribuída no ano de 1998 

por meio de arrendamento mercantil junto à Fiat Leasing, mas, alega o 

a u t o r  d e s c o n h e c e r  q u a l q u e r  t r a n s a ç ã o  r e f e r e n t e  à 

aquisição/arrendamento do referido veículo, o qual está a gerar débitos em 

seu nome, razão pela qual pugna pela tutela de urgência afim de que seja 

determinada exclusão do protesto em seu nome, determinando-se ainda 

que os requeridos se abstenham de inseri-lo nos órgãos de proteção ao 

crédito. Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que o autor 

promove a ação em face do Itaú Unibanco S.A., que em momento algum é 

citado nos fatos ou fundamentos descritos na peça exordial e que, 

aparentemente, não guarda relação com o negócio jurídico e atos 

administrativos decorrentes dos fatos pelo qual se insurgiu na presente 

causa, o que gera irregularidade capaz de trazer óbices ao julgamento da 

demanda. Nesse sentido, a redação do art. 321 do CPC dispõe que: Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Assim, em observância ao princípio da 

celeridade e com vistas a evitar atos processuais desnecessários, 

determino à parte autora que emende a inicial, devendo especificar a 

responsabilidade civil da instituição financeira requerida quanto aos fatos 

sub judice, apresentando os documentos indispensáveis à propositura da 

ação ou então adequar a legitimidade processual, incluindo-se, 

eventualmente, a entidade legítima a figurar no polo passivo, qual seja a 

Fiat Leasing S.A. Arrendamento Mercantil. A medida deverá ser cumprida 

no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 14 de Fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000203-95.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LADEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO LADEIRA DE SOUZA OAB - MT10876-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000203-95.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: MARCIO LADEIRA 

DE SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DOS 

CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a superveniência 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, reconsidero em 

parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP 

para cálculos, informe-se no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a 

desnecessidade. O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado 

pelo Contador desta Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020. Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) 

meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os 

autos ao Contador desta Comarca apuração da mora, por meio do Sistema 
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SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada 

do cálculo da mora, conclusos para realização de sequestro do valor 

líquido atualizado. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000130-26.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000130-26.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000124-19.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000124-19.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000129-41.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000129-41.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000022-31.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 518 de 547



Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000022-31.2017.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000128-56.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000128-56.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000125-04.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000125-04.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000127-71.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000127-71.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000126-86.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000126-86.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000023-16.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000023-16.2017.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000119-94.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000119-94.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 
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Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000118-12.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000118-12.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000054-02.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PASCHOAL CREMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PASCHOAL CREMA OAB - MT19499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000054-02.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: MAURO PASCHOAL 

CREMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DOS 

CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a superveniência 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, reconsidero em 

parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP 

para cálculos, informe-se no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a 

desnecessidade. O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado 

pelo Contador desta Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020. Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) 

meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os 

autos ao Contador desta Comarca apuração da mora, por meio do Sistema 

SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada 

do cálculo da mora, conclusos para realização de sequestro do valor 

líquido atualizado. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000020-61.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000020-61.2017.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 
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fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000116-76.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000116-76.2017.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000115-91.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000115-91.2017.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000037-63.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000037-63.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 
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mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000084-37.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PASCHOAL CREMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PASCHOAL CREMA OAB - MT19499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000084-37.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: MAURO PASCHOAL 

CREMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DOS 

CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a superveniência 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, reconsidero em 

parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP 

para cálculos, informe-se no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a 

desnecessidade. O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado 

pelo Contador desta Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020. Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) 

meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os 

autos ao Contador desta Comarca apuração da mora, por meio do Sistema 

SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada 

do cálculo da mora, conclusos para realização de sequestro do valor 

líquido atualizado. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000040-18.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000040-18.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000038-48.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000038-48.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000053-17.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000053-17.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000131-11.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000131-11.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000120-79.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000120-79.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000123-34.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000123-34.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 
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superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000100-88.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000100-88.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000121-64.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000121-64.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000101-73.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000101-73.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 
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nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000122-49.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000122-49.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000042-85.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000042-85.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000052-32.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000052-32.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 
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Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000186-59.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000186-59.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000050-62.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000050-62.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000185-74.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000185-74.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 
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de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000051-47.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000051-47.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000032-07.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA OAB - MT22517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000032-07.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: REGIANE DA SILVA 

VIEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DOS 

CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a superveniência 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, reconsidero em 

parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP 

para cálculos, informe-se no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a 

desnecessidade. O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado 

pelo Contador desta Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020. Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) 

meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os 

autos ao Contador desta Comarca apuração da mora, por meio do Sistema 

SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada 

do cálculo da mora, conclusos para realização de sequestro do valor 

líquido atualizado. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000183-07.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000183-07.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000184-89.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000184-89.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000034-74.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA OAB - MT22517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000034-74.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: REGIANE DA SILVA 

VIEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DOS 

CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a superveniência 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, reconsidero em 

parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP 

para cálculos, informe-se no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a 

desnecessidade. O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado 

pelo Contador desta Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020. Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) 

meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os 

autos ao Contador desta Comarca apuração da mora, por meio do Sistema 

SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada 

do cálculo da mora, conclusos para realização de sequestro do valor 

líquido atualizado. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000035-59.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA OAB - MT22517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000035-59.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: REGIANE DA SILVA 

VIEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DOS 

CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a superveniência 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, reconsidero em 

parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP 

para cálculos, informe-se no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a 

desnecessidade. O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado 

pelo Contador desta Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020. Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) 

meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os 

autos ao Contador desta Comarca apuração da mora, por meio do Sistema 

SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada 

do cálculo da mora, conclusos para realização de sequestro do valor 

líquido atualizado. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000074-56.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA OAB - MT0013358A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000074-56.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: JULIANA RAFAELLA 

SOARES NAVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 
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consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000033-89.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA OAB - MT22517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000033-89.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: REGIANE DA SILVA 

VIEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DOS 

CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a superveniência 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, reconsidero em 

parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP 

para cálculos, informe-se no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a 

desnecessidade. O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado 

pelo Contador desta Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020. Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) 

meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os 

autos ao Contador desta Comarca apuração da mora, por meio do Sistema 

SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada 

do cálculo da mora, conclusos para realização de sequestro do valor 

líquido atualizado. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000190-62.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000190-62.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000036-44.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA OAB - MT22517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000036-44.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: REGIANE DA SILVA 

VIEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DOS 

CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a superveniência 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, reconsidero em 

parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP 

para cálculos, informe-se no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a 

desnecessidade. O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado 

pelo Contador desta Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020. Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) 

meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), contados do 
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recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os 

autos ao Contador desta Comarca apuração da mora, por meio do Sistema 

SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada 

do cálculo da mora, conclusos para realização de sequestro do valor 

líquido atualizado. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000250-35.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000250-35.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000249-50.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000249-50.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000183-70.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PASCHOAL CREMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000183-70.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: MAURO PASCHOAL 

CREMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DOS 

CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a superveniência 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, reconsidero em 

parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP 

para cálculos, informe-se no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a 

desnecessidade. O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado 

pelo Contador desta Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020. Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) 

meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os 

autos ao Contador desta Comarca apuração da mora, por meio do Sistema 

SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada 

do cálculo da mora, conclusos para realização de sequestro do valor 

líquido atualizado. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000224-37.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000224-37.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000075-41.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA OAB - MT0013358A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000075-41.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: JULIANA RAFAELLA 

SOARES NAVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000051-13.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000051-13.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000191-47.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000191-47.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000192-32.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000192-32.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000052-95.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000052-95.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000225-22.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000225-22.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 
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reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000734-50.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT7877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000734-50.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: OBADIAS COUTINHO 

DOS REIS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DOS 

CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a superveniência 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, reconsidero em 

parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP 

para cálculos, informe-se no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a 

desnecessidade. O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado 

pelo Contador desta Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020. Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) 

meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os 

autos ao Contador desta Comarca apuração da mora, por meio do Sistema 

SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada 

do cálculo da mora, conclusos para realização de sequestro do valor 

líquido atualizado. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000769-10.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000769-10.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000651-34.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA OAB - MT0013358A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000651-34.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: JULIANA RAFAELLA 

SOARES NAVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 
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exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000733-65.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT7877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000733-65.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: OBADIAS COUTINHO 

DOS REIS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DOS 

CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a superveniência 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, reconsidero em 

parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP 

para cálculos, informe-se no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a 

desnecessidade. O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado 

pelo Contador desta Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020. Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) 

meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os 

autos ao Contador desta Comarca apuração da mora, por meio do Sistema 

SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada 

do cálculo da mora, conclusos para realização de sequestro do valor 

líquido atualizado. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000588-09.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA DA MATA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000588-09.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: JUSTINA DA MATA 

NASCIMENTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DOS 

CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a superveniência 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, reconsidero em 

parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP 

para cálculos, informe-se no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a 

desnecessidade. O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado 

pelo Contador desta Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020. Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) 

meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os 

autos ao Contador desta Comarca apuração da mora, por meio do Sistema 

SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada 

do cálculo da mora, conclusos para realização de sequestro do valor 

líquido atualizado. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000732-80.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT7877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000732-80.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: OBADIAS COUTINHO 

DOS REIS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DOS 

CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a superveniência 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, reconsidero em 

parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP 

para cálculos, informe-se no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a 

desnecessidade. O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado 

pelo Contador desta Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020. Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) 

meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os 

autos ao Contador desta Comarca apuração da mora, por meio do Sistema 

SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada 

do cálculo da mora, conclusos para realização de sequestro do valor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 535 de 547



líquido atualizado. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000764-85.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000764-85.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Deixo de conhecer eventuais embargos do ESTADO DE MATO GROSSO, 

porquanto intempestivos. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO 

Considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos 

já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000762-18.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000762-18.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Deixo de conhecer eventuais embargos do ESTADO DE MATO GROSSO, 

porquanto intempestivos. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO 

Considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos 

já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000755-26.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000755-26.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Deixo de conhecer eventuais embargos do ESTADO DE MATO GROSSO, 

porquanto intempestivos. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO 

Considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos 

já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000743-12.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PASCHOAL CREMA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000743-12.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: MAURO PASCHOAL 

CREMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Deixo de 

conhecer eventuais embargos do ESTADO DE MATO GROSSO, porquanto 

intempestivos. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO 

Considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos 

já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000770-92.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000770-92.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Deixo de conhecer eventuais embargos do ESTADO DE MATO GROSSO, 

porquanto intempestivos. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO 

Considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos 

já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000742-27.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PASCHOAL CREMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000742-27.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: MAURO PASCHOAL 

CREMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Deixo de 

conhecer eventuais embargos do ESTADO DE MATO GROSSO, porquanto 

intempestivos. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO 

Considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos 

já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000763-03.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000763-03.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Deixo de conhecer eventuais embargos do ESTADO DE MATO GROSSO, 

porquanto intempestivos. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO 

Considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos 

já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000765-70.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000765-70.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Deixo de conhecer eventuais embargos do ESTADO DE MATO GROSSO, 

porquanto intempestivos. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO 

Considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos 

já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000767-40.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000767-40.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Deixo de conhecer eventuais embargos do ESTADO DE MATO GROSSO, 

porquanto intempestivos. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO 

Considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos 

já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000591-61.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDES DE ASSUNCAO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000591-61.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: EVANILDES DE 

ASSUNCAO DE SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 
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Vistos, etc. Deixo de conhecer eventuais embargos do ESTADO DE MATO 

GROSSO, porquanto intempestivos. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO 

DÉBITO Considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os 

autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000772-62.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000772-62.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Deixo de conhecer eventuais embargos do ESTADO DE MATO GROSSO, 

porquanto intempestivos. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO 

Considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos 

já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000760-48.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000760-48.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Deixo de conhecer eventuais embargos do ESTADO DE MATO GROSSO, 

porquanto intempestivos. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO 

Considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos 

já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000759-63.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000759-63.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Deixo de conhecer eventuais embargos do ESTADO DE MATO GROSSO, 

porquanto intempestivos. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO 

Considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos 

já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 
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débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000207-98.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000207-98.2019.8.11.0077. REQUERENTE: RAFAEL NEVACK 

RIBEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DOS 

CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a superveniência 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, reconsidero em 

parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP 

para cálculos, informe-se no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a 

desnecessidade. O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado 

pelo Contador desta Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020. Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) 

meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os 

autos ao Contador desta Comarca apuração da mora, por meio do Sistema 

SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada 

do cálculo da mora, conclusos para realização de sequestro do valor 

líquido atualizado. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000771-77.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000771-77.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Deixo de conhecer eventuais embargos do ESTADO DE MATO GROSSO, 

porquanto intempestivos. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO 

Considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos 

já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000039-33.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000039-33.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 540 de 547



06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000043-70.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000043-70.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a 

superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido 

remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000768-25.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

NOTHEN & PIOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - 014.188.651-09 

(REPRESENTANTE)

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000768-25.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: NOTHEN & PIOTTO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS REPRESENTANTE: EDUARDO SCHNELL 

NOTHEN JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Deixo de conhecer eventuais embargos do ESTADO DE MATO GROSSO, 

porquanto intempestivos. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO 

Considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos 

já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000757-93.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000757-93.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Deixo de conhecer eventuais embargos do ESTADO DE MATO GROSSO, 

porquanto intempestivos. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO 

Considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos 

já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 
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Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000528-36.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LADEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO LADEIRA DE SOUZA OAB - MT10876-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000528-36.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: MARCIO LADEIRA 

DE SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DOS 

CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO Considerando a superveniência 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, reconsidero em 

parte a decisão anterior. Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP 

para cálculos, informe-se no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a 

desnecessidade. O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado 

pelo Contador desta Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020. Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) 

meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os 

autos ao Contador desta Comarca apuração da mora, por meio do Sistema 

SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada 

do cálculo da mora, conclusos para realização de sequestro do valor 

líquido atualizado. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-05.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIE EL KADRI OAB - 581.834.261-15 (REPRESENTANTE)

SANDER MARCIO FERNANDES LEITE OAB - MT26025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO AUGUSTO FRAZAO DE ALMEIDA (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO 

FERNANDES LEITE, S/N, ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000931-05.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

1.696,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADRIE EL KADRI Endereço: 

RUA OSCAR SOARES, 421, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: RENATO 

AUGUSTO FRAZAO DE ALMEIDA Endereço: Rua Lino Bispo de Oliveira, 

669, Centro, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 

78245-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL Data: 

13/03/2020 Hora: 13:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000508-45.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA OAB - MT22517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO 

FERNANDES LEITE, S/N, ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 Processo nº: 

1000508-45.2019.8.11.0077 Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

Polo Ativo: IVANI DE OLIVEIRA Polo Passivo: MUNICIPIO DE VILA BELA DA 

SANTISSIMA TRINDADE CERTIFICO QUE, em cumprimento à r. decisão 

constante no Id. 24621519, que nos autos protocolados sob o nº 

1000508-45.2019.8.11.0077, em trâmite neste Juizado Especial Cível e 

Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT, tendo como Parte Autora 
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IVANI DE OLIVEIRA, inscrito(a) no CPF nº 902.078.151-00, e como Parte 

Requerida MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, 

inscrito(a) no CNPJ nº 03.214.160/0001-21, por ocasião da instrução do 

feito, o(a) Dr.(ª) Regiane da Silva Vieira, foi nomeado(a) defensor(a) 

dativo para defender os interesses da Parte autora. Certifico, ainda, que 

o(a) MM.(ª) Juiz(a) de Direito arbitrou os honorários advocatícios no 

importe de 03 (três) URH, na data de 04/10/2019, conforme consta no(a) 

R. Despacho/Decisão de Id. 24621519, a serem pagos pelo Estado de 

Mato Grosso. Em relação ao que foi determinado, é o que me cumpre 

certificar. "Assinado Eletronicamente" Gestor(a) Judiciário(a) DADO E 

PASSADO nesta Cidade e Comarca de VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, Estado de Mato Grosso, em 17 de fevereiro de 2020. Eu, 

JHONATAN CORREIA MOTTA - Técnico Judiciário, digitei e ANTONINHO 

MARMO DA SIVA JUNIOR - Gestor Judiciário, conferi e subscrevi. A 

autenticidade desta certidão poderá ser certificada no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-40.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JONIS MATUCARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO 

FERNANDES LEITE, S/N, ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000034-40.2020.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

12.119,74 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JONIS MATUCARI Endereço: Av. José Pereira da Silva, s/n, Jardim 

Aero, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, - LADO PAR, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: JUIZADO ESPECIAL Data: 15/04/2020 Hora: 09:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-36.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MIRANDA MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO 

FERNANDES LEITE, S/N, ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000086-36.2020.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

12.103,99 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ALESSANDRO MIRANDA MELO Endereço: AV JOSE PEREIRA DA 

SILVA, S/N, JARDIM AERO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - 

CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, - LADO 

PAR, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL Data: 15/04/2020 Hora: 09:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 

17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-44.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO 

FERNANDES LEITE, S/N, ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000812-44.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

57.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MOACIR FREITAS 

Endereço: Rua dos Pais , quadra 23, casa 15, 15, QUADRA 23, POUPEX, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento, requerendo cumprimento de sentença. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000835-87.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO OAB - MT17609-O (ADVOGADO(A))

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000835-87.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: JOAQUIM LUIZ 

BERGER GOULART NETTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE 

AS PARTES A sentença dispensa relatório, consoante disposição do 

artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda 

Pública quanto ao direito discutido nos autos, em razão de sua 

manifestação expressa ou do decurso de prazo sem manifestação, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que possa produzir seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes e, via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. DOS 

CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O cálculo de liquidação do débito 

deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do Sistema 

SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM, na forma do 

Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Os consectários 

legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE 870.947, vez que os embargos de declaração outrora 

interpostos já foram julgados e não há mais suspensão nacional 

decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício 

Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000836-72.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO OAB - MT17609-O (ADVOGADO(A))

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000836-72.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: JOAQUIM LUIZ 

BERGER GOULART NETTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE 

AS PARTES A sentença dispensa relatório, consoante disposição do 

artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda 

Pública quanto ao direito discutido nos autos, em razão de sua 

manifestação expressa ou do decurso de prazo sem manifestação, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que possa produzir seus jurídicos e 
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legais efeitos, a transação celebrada entre as partes e, via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. DOS 

CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O cálculo de liquidação do débito 

deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do Sistema 

SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM, na forma do 

Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Os consectários 

legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE 870.947, vez que os embargos de declaração outrora 

interpostos já foram julgados e não há mais suspensão nacional 

decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício 

Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000461-93.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA ALVES DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PARUCI LONGUI OAB - MT25487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo n. 

1000461-93.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Certifico para os devidos fins 

que, tendo em vista a REQUERENTE ser assistida pela Defensoria Pública, 

aliada a necessidade de manifestação nos autos e participações em 

audiências, se eventualmente designadas, bem como, com fundamento no 

artigo 1º da Ordem de Serviço n. 001/2020-DF, seguindo a ordem de 

nomeação de advogados dativos em controle próprio da secretaria, é o 

presente para nomear a advogada Dra. BEATRIZ PARUCCI, OAB/MT 

25.487, para atuar no interesse da requerente. Em tempo, sirvo-me ainda 

do presente para INTIMAR a advogada da requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação de ID nº 25876504. VERA, 17 de 

fevereiro de 2020.

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

Processo Número: 1000050-16.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA OAB - MT14125/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. D. S. C. (REU)

C. D. S. F. (REU)

L. D. S. C. (REU)

T. A. D. S. C. (REU)

T. D. S. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo n. 1000050-16.2020.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR(A): 

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - MT14125/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: VERA - Conciliação Data: 

17/04/2020 Hora: 09:20 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até 10 (dez) dias antes da data da 

audiência, implicará na extinção e consequente arquivamento do 

processo, com a condenação ao pagamento de multa, além das custas 

processuais. VERA, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000029-74.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MISTURINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000029-74.2019.8.11.0102. AUTOR(A): PEDRO 

MISTURINI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL) Vistos. Inicialmente, RECEBO a exordial por estar de acordo 

com os parâmetros estabelecidos em lei. DEFIRO o pedido de 

parcelamento das custas judiciais, em 06 (seis) parcelas, nos termos do 

art. 98, § 6º, CPC, razão pela qual, PROCEDA-SE nos termos do art. 468, 

§7º e § 8º, da CNGC, sendo que, para tanto, CONCEDO o prazo de 05 

(cinco) dias para o início do recolhimento das custas e despesas 

processuais. Intime-se a parte autora parta no prazo de 05 (cinco) dias 

recolha a primeira parcela das custas processuais. Após, concluso para 

análise do pedido de urgência. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000748-56.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

NILTO SANTO LODI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU FIORI MENDES JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000748-56.2019.8.11.0102. AUTOR(A): NILTO 

SANTO LODI RÉU: IRINEU FIORI MENDES JUNIOR VISTOS. RECEBO a inicial 

por estar em conformidade com os preceitos legais. Nos moldes do art. 

334 e seguintes do Código de Processo Civil, PROMOVA-SE o necessário 

para realização da audiência conciliatória, atentando-se o Cartório para os 

prazos dispostos no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil. 

CITE-SE a parte requerida e INTIMEM-SE as partes para que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seus respectivos advogados. Ao ser citada, 

a parte ré deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei. Após a realização da 

audiência, se não houver acordo, REMETAM-SE os autos ao Cartório a fim 

de aguardar o decurso do prazo para apresentação de defesa, que se 

iniciará conforme preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte requerida, ABRA-SE vista à parte autora para 
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deliberação em 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-74.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLE BORGES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLE BORGES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE OAB - PA016034 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo n. 8010090-74.2016.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da expedição 

do Alvará de ID nº 27079023, requerendo o que de direito. VERA, 17 de 

fevereiro de 2020.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 

 

PORTARIA nº 4/2020 

 

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito 

Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc... 

 

CONSIDERANDO a necessidade de permanência de Oficiais de 

Justiça de Plantão, durante o expediente forense;  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida 

pelos Oficiais de Justiça no mês de MARÇO de 2020, que servirão indistintamente a qualquer das Varas, 

ficando na escala reserva os plantonistas do dia seguinte: 

 
Período: Dia 2 de MARÇO de 2020 

Oficial (a): 
JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 

MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA 

SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 

Período: Dia 3 de MARÇO de 2020 

Oficial (a): 
JULIO CÉSAR GONTIJO 

KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 

MILTON JOSÉ BARRETO 

Período: Dia 4 de MARÇO de 2020 

Oficial (a): 
JORGE LUIZ DE MOURA 

REJANE DIAS DE SOUZA 

SANDRA CRISTINA BARRETO 

Período: Dia 5 de MARÇO de 2020 

Oficial (a): 
SIRLENE APARECIDA SILVA 

UGO MARIANO DE SOUZA 

ANTONIO CÉSAR SANTOS 

Período: Dia 6 de MARÇO de 2020 

Oficial (a): 
VANDERLEI MATTE 

WALDECY FRANCISCO DA SILVA 

ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 

Período: Dia 9 de MARÇO de 2020 

Oficial (a): 
BAZELICE XAVIER MENDES 

BENEDITO VENTURA GONÇALVES DA SILVA 

DARLEY CHAVES 

Período: Dia 10 de MARÇO de 2020 

Oficial (a): 
ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO 

JOEL VARJÃO ROSA 

JORGE LUIZ DE MOURA 

Período: Dia 11 de MARÇO de 2020 

Oficial (a): 
JOEL FERREIRA DAS NEVES 

JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 

KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 

Período: Dia 12 de MARÇO de 2020 

Oficial (a): 
MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA  

SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 

UGO MARIANO DE SOUZA 

Período: Dia 13 de MARÇO de 2020 

Oficial (a): 
REJANE DIAS DE SOUZA 

JULIO CÉSAR GONTIJO 

SIRLENE APARECIDA SILVA  

Período: Dia 16 de MARÇO de 2020 

Oficial (a): 
MILTON JOSÉ BARRETO 

SANDRA CRISTINA BARRETO 

VANDERLEI MATTE 

Período: Dia 17 de MARÇO de 2020 

Oficial (a): 
WALDECY FRANCISCO DA SILVA 

ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 

BAZELICE XAVIER MENDES 
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Período: Dia 18 de MARÇO de 2020 

Oficial (a): 
BENEDITO VENTURA GONÇALVES DA SILVA  

DARLEY CHAVES 

DUZELINA BENTO DA CRUZ 

Período: Dia 19 de MARÇO de 2020 

Oficial (a): 
JOEL VARJÃO ROSA 

ELIANE DE OLIVIERA MAGRO 

JOEL FERREIRA DAS NEVES 

Período: Dia 20 de MARÇO de 2020 

Oficial (a): 
KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 

JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 

JORGE LUIZ DE MOURA 

Período: Dia 23 de MARÇO de 2020 

Oficial (a): 
REJANE DIAS DE SOUZA 

JULIO CÉSAR GONTIJO 

MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA 

Período: Dia 24 de MARÇO de 2020 

Oficial (a): 
SANDRA CRISTINA BARRETO 

SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 

MILTON JOSÉ BARRETO 

Período: Dia 25 de MARÇO de 2020 

Oficial (a): 
BAZELICE XAVIER MENDES 

VANDERLEI MATTE 

WALDECY FRANCISCO DA SILVA 

Período: Dia 26 de MARÇO de 2020 

Oficial (a): 
UGO MARIANO DE SOUZA  

ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 

DARLEY CHAVES 

Período: Dia 27 de MARÇO de 2020 

Oficial (a): 
DUZELINA BENTO DA CRUZ 

BENEDITO VENTURA GONÇALVES DA SILVA 

ELIANE DE OLIVIERA MAGRO 

Período: Dia 30 de MARÇO de 2020 

Oficial (a): 
ANTONIO CÉSAR SANTOS 

JOEL FERREIRA DAS NEVES 

JULIO CÉSAR GONTIJO 

Período: Dia 31 de MARÇO de 2020 

Oficial (a): 
JOEL VARJÃO ROSA 

JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 

JORGE LUIZ DE MOURA 

 

Art. 2º - As funções do Porteiro dos Auditórios deverão ser exercidas 

pelos Oficiais de Justiça designados diariamente, sem prejuízo de suas próprias funções. 

 

Art. 3º - O 1º plantonista da escala ficará de plantão na Vara 

Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca. Na ausência do mesmo, deverá o seu substituto 

ficar no plantão. Caso não seja possível, por motivo justificável, será substituído pelo próximo meirinho 

escalado, observando a ordem crescente de substituição. O último plantonista da escala ficará de plantão 

na 2ª Vara Criminal. Caso não seja possível, também por motivo justificável, será substituído pelo 

penúltimo plantonista da escala.  

 

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 

 

Barra do Garças, 17 de fevereiro de 2020. 

 

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 

                                                  JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JACIARA 

  

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PODER 

JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – Edital n.º 007/2019/DF – Prova: 

16.02.2020 

 

GABARITO PROVISÓRIO 

 

                                     

 

 

Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito Diretora do Foro 

 

01 A 

02 B 

03  A 

04 B 

05 C 

06 C 

07 D 

08 A 

09 A 

10 D 

11 D 

12 B 

13 A 

14 B 

15 B 

16 A 

17 D 

18 D 

19 D 

20 D 

21 C 

22 B 

23 B 

24 B 

25 C 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARIPUANÃ 

 

EDITAL Nº. 02/2020-DF 

 

O Excelentíssimo Doutor Fábio Petengill, Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Aripuanã/MT, no uso de suas atribuições legais, e com 

fundamento na Lei Federal n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008, na Resolução n.º 08/PRES/TP, de 

30 de maio de 2011, na Resolução n.º 20/PRES/TP, de 16 de outubro de 2014, e na Resolução n.º 203, 

de 23 de junho de 2015, do Conselho Nacional de Justiça; 

 

CONSIDERANDO o teor da decisão proferida pelo 

Excelentíssimo Senhor Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Autos CIA nº. 0708783-23.2019.8.11.0088, 

o qual autorizou a abertura de processo seletivo para estagiários de nível médio; 

 

CONSIDERANDO o teor do Edital nº. 03/2019-DF, qual tornou 

público a abertura do Processo Seletivo para recrutamento de Estagiários de Nível Médio; 

 

CONSIDERANDO o teor do Edital nº. 01/2020-DF, o qual tornou 

público as inscrições deferidas e indeferidas, bem como data, horário e local da aplicação da prova 

objetiva; 

 

 RESOLVE: 

 

TORNAR PÚBLICO o gabarito provisório de respostas do 

Processo Seletivo de Estagiários de Nível Médio. 

 

1. GABARITO PROVISÓRIO 

 
01 – A 02 – D 03 – A  04 – B 05 – A 

06 – A 07 – D 08 – D 09 – C 10 – B 

11 – B 12 – C 13 – A 14 – C 15 – D 

16 – B 17 – A 18 – C 19 – B 20 – D 

21 – A 22 – A 23 – D 24 – C 25 – B  

 

2. DAS VAGAS 

2.1 Os candidatos aprovados serão convocados pela Divisão de Avaliação Desempenho e Estágio do 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça, de acordo com as vagas disponibilizadas 

neste edital e as que surgirem durante o prazo de validade da seleção, em observância à ordem 

classificatória. 

2.2 A ocupação da vaga pelo candidato aprovado estará condicionada ao comparecimento, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, a Divisão de Avaliação, Desempenho e Estágio do Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça e/ou na Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Comarca de 

Aripuanã, contados da convocação, com a apresentação dos documentos de identificação pessoal e 

comprobatórios do vínculo com a Instituição de ensino conveniada. 

2.3 Somente poderão ingressar no estágio os candidatos que, na data da convocação, estejam distante, 

no mínimo, 06 (seis) meses da data prevista para a conclusão do curso. 

 

3. DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) 
3.1 As pessoas com deficiência (PCD), com fundamento no art. 37, inciso VIII da Constituição 

Federal, Decreto n. 3.298/99, de 04 de dezembro de 1999, art. 17, § 5º da Lei n. 11.788/08, § 2º da Lei 

Complementar n. 114, de 25 de novembro de 2002, e Enunciado Administrativo n. 12 do Conselho 

Nacional de Justiça, poderão, nos termos do presente edital, concorrer a 10% (dez por cento) das vagas 

ofertadas e das que surgirem dentro do prazo de validade do processo seletivo. 

3.2 Sem prejuízo do disposto no subitem 5.1, para efeito de reserva de vaga, serão considerados 

pessoas com deficiência os candidatos que se enquadrarem em uma das seguintes categorias, desde 

que compatíveis com as atribuições desenvolvidas no estágio; 
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3.2.1 Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 

paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 

deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho das funções. 

3.2.2 Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 (quarenta e um) decibéis (dB) ou 

mias, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000 Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 

3.2.3 Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 

olho com a melhor correção óptica; baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no 

melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais o somatório da medida do campo 

visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º (sessenta graus) ou concorrência simultânea de 

quaisquer condições anteriores. 

3.3 Além das exigências comuns a todos os candidatos no processo seletivo, o candidato inscrito na 

condição de pessoa com deficiência (PCD), deverá no ato da inscrição, efetuar o preenchimento da 

seguinte forma: 

a) Em campo obrigatório do próprio formulário de inscrição, declarar a opção por concorrer às vagas 

destinadas a pessoas com deficiência, bem como encaminhar para o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, atestado médico que comprove a deficiência alegada e que contenha a espécie, o grau ou 

o nível de deficiência de que é portador, a CID (Classificação Internacional de Doenças) e a provável 

causa dessa deficiência; 

b) Declaração de estar ciente de que a deficiência não poderá ser incompatível com as atribuições a 

serem desenvolvidas no estágio, conforme previsto no § 2º, do art. 40 do decreto n. 3.298/99, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto n. 5.296, de 02 de dezembro de 2004. 

c) Os documentos previstos nas alíneas “a” e “b” deverão ser encaminhados para o e-mail 

aripuana@tjmt.jus.br, impreterivelmente no período das inscrições de 20 de maio de 2019  a 14 de 

junho de 2019. 

3.3.1 A data de emissão do atestado médico referido no subitem 5.3, alínea “a”, deverá ser de no 

máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da publicação deste edital. 

3.4 O não encaminhamento de qualquer um dos documentos especificados no subitem 5.3 implicará 

no indeferimento do pedido de inscrição no sistema de reserva de vaga para pessoas com deficiência, 

passando o candidato, automaticamente, a concorrer apenas às vagas destinadas a ampla concorrência, 

desde que preenchidos os demais requisitos previstos neste edital. 

3.5 O candidato inscrito na condição de pessoas com deficiência (PCD) que necessitar de condição 

especial para a realização da prova, deverá informar na Ficha de Inscrição, especificando o tipo de 

necessidade. Se não o fizer, seja qual for o motivo alegado, deverá realizar a prova nas condições 

propiciadas aos demais candidatos. 

3.5.1 O atestado médico original deverá ser entregue no ato da convocação e terá validade somente 

para o processo seletivo regido por este edital e não será devolvido, assim como não serão fornecidas 

cópias desse documento. 

3.6 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência (PCD), participará do processo 

seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, 

avaliação, horário e local de aplicação das provas. 

3.7 Os candidatos inscritos na condição de pessoas com deficiência (PCD), deverão obter a mesma 

nota mínima exigida aos demais candidatos para aprovação. 

3.8 As vagas não preenchidas, reservadas aos candidatos inscritos na condição de pessoas com 

deficiência (PCD), serão aproveitadas pelos demais candidatos aprovados, em estrita observância à 

ordem de classificação no processo seletivo. 

3.9 A classificação de candidatos inscritos na condição de pessoas com deficiência (PCD), obedecerá 

aos mesmos critérios adotados para os demais candidatos. 

3.10 No resultado final do processo seletivo constará a relação de todos os candidatos classificados, 

com a respectiva pontuação, incluindo-se os candidatos inscritos na condição de pessoa com 

deficiência (PCD), sendo também divulgada uma relação constando somente a classificação e 

pontuação desses últimos, as quais serão contratados para as vagas reservadas, em face da 

classificação obtida, conforme dispões o art. 21, § 1º, da Lei Complementar Estadual 114/2002. 

3.11 Serão indeferidas as inscrições dos candidatos na condição de pessoa com deficiência (PCD), que 

não cumprirem com a exigência do presente edital. 

3.12 O indeferimento da inscrição do candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência (PCD) 

não exclui sua participação de ampla concorrência. 
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4. DA RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. 
4.1 Em cumprimento ao disposto nos artigos 2º e 3º da Resolução 203, de 23 de junho de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, serão reservados aos candidatos Negros o percentual de 20% (vinte por 

cento) das vagas oferecidas, conforme discriminado no Anexo I deste Edital.  

4.2 A reserva de vagas de que trata o subitem anterior será aplicada sempre que o número de vagas 

oferecidas for igual ou superior a 03 (três).  

4.3 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste Edital resulte em número 

fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou 

maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso 

de fração menor que 0,5 (cinco décimos), de conformidade com o que estabelece o § 2º do artigo 2º da 

Resolução 203, de 23 de junho de 2015, do Conselho Nacional de Justiça.  

4.4 Poderão concorrer às vagas ou ao Cadastro de Reserva, ambos destinados aos candidatos Negros, 

conforme discriminado no Anexo I deste Edital, somente aqueles que, no ato da inscrição, se 

autodeclararem pretos ou pardos, conforme o quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e optarem por concorrer a essas vagas.  

4.4.1 A auto declaração referida no subitem anterior deverá ser feita pelo candidato no ato da 

inscrição, preenchendo campo apropriado do Requerimento de Inscrição e terá validade somente para 

este processo seletivo.  

4.4.2 Comprovando-se falsa a declaração, o candidato será eliminado do processo seletivo e, se houver 

sido contratado, ficará sujeito à anulação da sua contratação, após procedimento administrativo em que 

lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  

4.5 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas a eles reservadas e às vagas 

destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo.  

4.5.1 Além das vagas referidas no subitem anterior, os candidatos Negros poderão optar por concorrer 

às vagas reservadas a Pessoas com Deficiência (PCD), se atenderem a essa condição, de acordo com 

sua classificação no processo seletivo.  

4.5.2 Os candidatos Negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência 

não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas a candidatos Negros.  

4.5.3 Os candidatos Negros aprovados para as vagas a eles destinadas e às Pessoas com Deficiência 

(PCD), convocados concomitantemente para o provimento dos cargos, deverão manifestar opção por 

uma delas.  

4.6 Em caso de desistência de candidato Negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida 

pelo candidato Negro posteriormente classificado.  

4.7 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam 

ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e 

serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. 

4.8 A contratação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de ordem de classificação, de 

alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número 

de vagas reservadas aos candidatos com deficiência e aos candidatos negros. 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO. 

5.1 Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) de acertos na prova objetiva. 

5.2 A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos candidatos na 

prova objetiva. 

5.3 Em caso de empate serão priorizados os candidatos que: 

a) Apresentar melhor pontuação na prova de Português; 

b) Apresentar melhor pontuação na prova de raciocínio lógico; 

c) Tiver maior idade. 

5.4 A nota final no processo seletivo será a soma algébrica da nota obtida nas provas objetivas. 

5.5 O resultado final do processo seletivo será divulgado no Diário de Justiça Eletrônico e endereço 

eletrônico do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br em data a ser definida posteriormente. 

5.6 A habilitação no processo de seleção de estagiários não gera direito à convocação, que far-se-á na 

conveniência e necessidade da administração, garantindo aos aprovados a preservação da ordem de 

classificação no ato de preenchimento das vagas. 

 

6. DOS RECURSOS. 

6.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do Edital, quanto: 
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a) Ao indeferimento do requerimento de inscrição; 

b) Ao gabarito provisório; 

c) Ao resultado final do Processo Seletivo. 

6.2 Os recursos deverão ser interpostos somente na Diretoria do Foro da Comarca de Aripuanã/MT, 

conforme o prazo estabelecido no subitem 9.1. 

6.3 Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e decididos pela 

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para recrutamento de estagiários. 

6.4 Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e fundamentação clara, objetiva e 

consistente. 

6.5 Se do exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar anulação de questão, a 

pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

7. DA HOMOLOGAÇÃODA SELEÇÃO. 

7.1 A homologação do Processo Seletivo será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 

 

8. DA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO. 

8.1 Para contratação do estagiário deverão ser observados os seguintes requisitos: 

a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo; 

b) Estar matriculado e com frequência regular em curso de educação de ensino médio, atestados pela 

instituição de ensino; 

c) Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos; 

d) Celebrar Termo de Compromisso entre o educando, a parte Concedente do estágio e a Instituição de 

Ensino; 

e) Manter compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas presentes no Termo 

de Compromisso. 

8.2 Os candidatos aprovados serão convocados, via e-mail, pela Divisão de Avaliação, Desempenho e 

Estágio da Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça – MT, obedecendo-se à ordem 

de classificação e ao número de vagas existentes. É responsabilidade do candidato, informar qualquer 

alteração de dados, por meio do endereço eletrônico divisao.estagio@tjmt.jus.br . 

8.3 Ao serem convocados, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia da Cédula de Identidade (RG) e CPF; 

b) 02 (duas) fotografias recentes, tamanho 3x4; 

c) Ficha Cadastral preenchida; 

d) Comprovante de residência (água, luz, telefone, etc.); 

e) Declaração de matrícula expedida pela Instituição de Ensino; 

f) Declaração de relação de Parentesco, conforme Portaria n. 789/2009/DRH (Anexo IV); 

g) Certidão Negativa Cível e Criminal da justiça Federal e Estadual. 

8.4 Uma vez convocados, os candidatos aprovados que não comparecerem para formalização da 

assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, serão 

considerados desistentes, seguindo-se à nomeação do próximo classificado. 

 

9. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS. 

9.1 Das atividades a serem desenvolvidas pelos estagiários: 

a) Examinar e estudar os autos, findos ou em curso, quando a chefia julgar útil ao aprendizado, 

podendo lhes ser solicitada análise escrita; 

b) Realizar pesquisas sobre matéria jurídica relacionada com a respectiva atividade; 

c) Verificar o andamento de processos, obter certidões, cópias de julgados e de documentos diversos; 

d) Atender e prestar informações pertinentes a advogados, partes, procurados, promotores, peritos do 

juízo, ou qualquer outra autoridade; 

e) Remeter, receber e transportar processo, documentos e correspondências; 

f) Cadastrar ações ajuizadas na serventia e manter atualizada a movimentação dos processos; 

g) Preparar os autos para o processamento; 

h) Restaurar, arquivar e desarquivar processos; 

i) Elaborar e enviar os arquivos de publicações para a Imprensa Oficial (Diário da Justiça Eletrônico); 

j) Redigir e expedir ofícios, mandados, cartas precatórias, despachos ou qualquer outro documento de 

interesse processual; 

k) Pesquisar e juntar petições; 

l) Acompanhar audiências; 
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m) Executar tarefas inerentes ao seu desempenho, atendendo e prestando informações e/ou realizando 

quaisquer outras tarefas pertinentes às atividades que se fizerem necessárias às áreas específicas de 

cada curso. 

 

10. DOS DEVERES E PROIBIÇÕES. 

10.1 São vedados ao estagiário: 

a) Patrocinar, como estagiário da Ordem dos Advogados do Brasil, processos em qualquer unidade do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; 

b) Receber, a qualquer título, quantias, valores ou bens em razão de sua função, salvo a bolsa de 

estágio e auxílio-transporte; 

c) Valer-se do estágio para captação de clientela, para facilitar a tramitação de autos do seu interesse 

particular ou de clientes, ou obtenção de qualquer tipo de vantagens para si ou para outrem; 

d) Usar documentos comprobatórios de sua condição para fins estranhos à função; 

e) Manter, sob sua guarda, sem expressa autorização do Magistrado ou responsável pela unidade, 

papéis, documentos e processos pertencentes ou que estejam sob a responsabilidade do Poder 

Judiciário. 

10.2 São deveres do estagiário: 

a) Cumprir as ordens e instruções emanadas da Corregedoria-Geral da Justiça; 

b) Acatar as instruções e determinações dos supervisores; 

c) Ter ética e sigilo ao lidar com informações que teve conhecimento em razão de seu aprendizado; 

d) Respeitar e tratar com urbanidade os magistrados, servidores do Poder Judiciário e público em 

geral; 

e) Utilizar crachá de identificação; 

f) Utilizar vestimenta compatível ao ambiente de estágio; 

g) Ter pontualidade e disciplina; 

h) Utilizar-se de vocabulário adequado. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

11.1 No dia da realização das provas, não serão fornecidas informações referentes ao seu conteúdo 

e/ou aos critérios de avaliação e de classificação. 

11.2 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar todos os atos, editais e comunicados 

referentes a este processo seletivo. 

11.3 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 

não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada 

em Edital ou aviso a ser publicado. 

11.4 Na qualidade de estagiário não confere direito nem expectativa de direito de ingresso nos quadros 

do Poder Judiciário, não estabelecendo vínculo contratual ou estatutário de nenhuma natureza, nem 

ensejando precedência ou prioridade para fins de classificação em concurso para investidura em cargo 

público, conforme disciplina o art. 3º da Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

11.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo Unificado para 

recrutamento de estagiários. 

 

Aripuanã/MT, 17 de fevereiro de 2020. 

 

FÁBIO PETENGILL 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ANEXO I 

QUADRO DE VAGAS 

 
1ª INSTÂNCIA – COMARCA DE ARIPUANÃ/MT 

 

Unidade (Curso) 

 

Número de Vagas 

Ampla concorrência Pessoas com deficiência 

(PcD) 

Negro 

Administração - - - 

Ciências Contábeis - - - 

Direito - - - 

Gestão de Pessoas - - - 

Tecnologia da Informação - - - 

Ensino Médio 08 01 02 

 

 

 

  

 

ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

NÍVEL MÉDIO – Ensino Médio 

 

PORTUGUÊS 
1. Ortografia Oficial. 

2. Acentuação Gráfica. 

3. Pontuação. 

4. Emprego das classes de palavras. 

5. Emprego de tempos e Modos Verbais. 

6. Concordância Nominal e Verbal. 

7. Sintaxe da oração e do período. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
1. Conceitos básicos de sistemas operacionais Windows XP, gerenciador de arquivos, 

gerenciador de impressão. 

2. Modos de utilização e conceitos de editores de texto e planilhas.  

3. Noções básicas do Word. 

4. Noções básicas de Excel. 

5. Gerenciamento de arquivos. 

6. Ferramentas e aplicativos de navegação e navegadores.  

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

- Noções básicas da lógica matemática. Questões clássicas de raciocínio e métodos 

algébricos e aritméticos; sequência lógica e leis de formação de princípio 

multiplicativo, problemas de contagem e de probabilidades. Regras de três e de 

sociedade. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS (ATUALIDADES) 

- Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, 

economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, ecologia, relações internacionais, 

desenvolvimento sustentável e segurança pública.  
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CLÁUDIA 

 

EDITAL N.º  05/2020-CLA 

 

A Doutora Thatiana dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Cláudia/MT, no uso de suas atribuições legais, e na forma do Edital n. 

01/2020-CLA (DJE 10661 DE 22/01/2020;  

 

CONSIDERANDO a realização da prova aplicada no dia 

16/02/2020, para credenciamento de Conciliador para a Comarca de Cláudia-MT;  

 

RESOLVE:  

 

1. Tornar público o GABARITO PRELIMINAR da prova 

realizada no dia 16/02/2020, para credenciamento de Conciliador para Comarca de Cláudia-

MT.  

 

01 – D 

02 – E 

03 – B 

04 - B 

05 – C 

06 – E 

07 – E 

08 – E 

09 – E 

10 – B 

11 – B 

12 – B 

13 – D 

14 – B 

15 – A 

16 – A 

17 – B 

18 – B 

19 – B 

20 – C 

21 – C 

22 – C 

23 – D 

24 – A 

25 – C 

26 – A 

27 – A 

28 – E 

29 – B 

30 – B 

31 – A 

32 – A 

33 – E 

34 – D 

35 – A 

36 – D 

37 – B 

38 – A 

39 – D 

40 – B 

41 – B 

42 – E 

43 – E 

44 – A 

45 – D 

46 – A 

47 –C 

48 –B 

49 – E 

50 - C 

 

2. Serão admitidos recursos, no prazo de 2 (dois) dias úteis a 

contar da publicação deste Edital, no DJE, nos termos do item 12 do Edital n. 01/2020-CLA.  

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado no Diário 

da Justiça eletrônico, no átrio do Fórum, Imprensa do TJMT.  

 

Cláudia, 17 de fevereiro de 2020.  

 

          Thatiana dos Santos 

Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ENTIDADES Nº. 01/2020-DF 

Prazo 30 (trinta) dias 

 

ANEXO I 

 
FORMULARIO DE CADASTRAMENTO 

Dados de identificação da Entidade Interessada 

Nome Completo da Instituição: 

 

CNPJ: 

Natureza Jurídica: 

Endereço: 

Município: 

Atividade principal da instituição: 

Nome completo do diretor da instituição: 

 

CPF: 

Telefone residencial: 

Telefone funcional: 

Telefone celular: 

E-mail: 

Responsável pelo benefício: 

Assinatura do diretor da instituição: 

 

Acompanha o cadastro cópia dos seguintes documentos, conforme item 7.32.28: 

 

a) Cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e registrado em cartório; 

b) Cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, sócios ou administradores, ou 

cópia do ato que designou a autoridade pública solicitante; 

c) Os comprovantes de regularidade fiscal junto às Fazendas Públicas nas esferas Federal, Estadual 

e Municipal. 
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ANEXO II 

 

MODELO DE RELATÓRIO DE VISITA 

 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 

ENTREVISTADOR: 

 

INSTITUIÇÃO: 

 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO: 

 

DATA: 

HORÁRIO: 

1 – DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE 

1.1 NOME: 

1.2 FUNÇÃO: 

1.3 TELEFONE: 

 

 

2- DADOS DO RESPONSÁVEL PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS À COMUNIDADE 

 

2.1 NOME: 

2.2 FUNÇÃO: 

2.3 TELEFONE:  

2.4 OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

3 – CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

 

3.1 – Períodos e Turnos 

 

 

 

(   ) Dias úteis 

[Manhã (    )/ Tarde (    )/ Noite (   )] 

(   ) Sábados 

[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 

Domingos 

[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 

Feriados 

[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 

3.2 – Número limite de vagas: 

Manhã: 

Tarde: 

Noite: 

Obs.: 

3.3 – Restrição quanto ao tipo de delito: 

 

 

 

 

Obs.: 

3.4 – Há período(s) de férias durante ao ano?(Interrupção 

dos serviços prestados) 

 

 

 

 

 

 

Obs.: 

3.5 – Existe algum benefício que pode ser oferecido ao 

prestador de serviços (vale transporte, alimentação etc.)? 

 

*Se a resposta for SIM especifique. 

 

 

 

 

 

 

(    ) Não 

 

(    ) Sim 

4 – INSTALAÇÕES  

4.1 – Como é o acesso à instituição? (   ) Fácil 

(   ) Difícil 

 

Obs.: 
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4.2 – O espaço físico, em termos de estrutura, organização, 

segurança, mobiliário e manutenção são: 

(    ) Adequado 

(    ) Razoável adequado 

(    ) Precisa de melhorias 

 

Obs.: 

 

 

 

4.3 – Caso de necessidade, é oferecido ao prestador de 

serviços Equipamento de Proteção Individual (EPI)? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

 

Obs: 

 

4.4 – Em caso de emergência, há equipamentos de combate 

à incêndio disponíveis? 

(    ) Sim – Quais ? 

 

 

 

(     ) Não 

 

Obs.: 

 

4.5 – Em caso de acidente com o prestador de serviços, qual 

o procedimento a ser adotado pela instituição? 

Obs.: 

 

 

 

 

 

 

 

5- ATIVIDADES QUE PODEM SER EXECUTADAS 

APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇO DE ESCRITORIO 

ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

ENSINO/CRECHE 

ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

LIMPEZA/COZINHA 

ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

PROFISSIONAIS LIBERAIS 

ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 
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1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

MANUTENÇÃO 

ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

OUTROS 

ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

 

Observações gerais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinaturas: 

 

Técnico responsável pelo relatório 

 

 

Presidente/Diretor da Instituição 
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ANEXO III 

 

1. Dados de Identificação de Projeto e da Instituição: 

 

1.1 Título do Projeto; 

1.2 Nome da Entidade; 

1.3 Endereço da Entidade; 

1.4 Presidente e/ou diretor da instituição; 

1.5 Telefones da Instituição e do Presidente da Instituição; 

1.6 Conta Bancária. 

 

2. Justificativa: 

 

Deverá apresentar o que será desenvolvido e o porquê de existir a necessidade do projeto na 

instituição e na comunidade. Explicar a relevância do projeto, para as pessoas envolvidas na instituição 

e quais áreas o projeto se voltará. 

 

3. Objetos do Projeto: 

 

Apresentar o objetivo geral do projeto e os objetivos específicos. Sempre relacioná-los com os 

resultados pretendidos, descrevê-los com clareza e concisão. 

 

4. Público alvo: 

 

Refere-se a quantas pessoas, para quem e quais as características do público alvo a ser beneficiado 

com o projeto. 

 

5. Impacto: 

 

Refere-se a quais os resultados esperados e a repercussão do projeto para o público que se destina, 

mantendo coerência com os objetivos e a justificativa. 

 

6. Recursos materiais: 

 

Recursos materiais, acompanhado de 03(três) orçamentos referentes ao objeto da aquisição, na 

existência de estabelecimentos comerciais na unidade judiciária respectiva, se houver, e sendo estes 

legíveis, contendo nome de um responsável devidamente identificado e com validade no momento do 

pagamento, admitindo-se orçamento via e-mail. 

 
6 - ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO 

UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR UNIDADE TOTAL 1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL 2  

Unidade  = quantidade necessária do material; Descrição = descrição do material; Valor da Unidade = preço da cada unidade 

do material; Total 1 = unidade x valor da unidade; Total 2 =  soma da coluna Total 1. 

 
7 – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Atividade          Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
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2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 

 

 

 

            

 
8 – Recursos Humanos 

Descrição dos recursos humanos necessários à execução do projeto, com a identificação (RG, CPF e comprovante de 

residência) das pessoas que irão participar da respectiva execução; 

 

9 – Proficiência 

Resumo dos projetos já desenvolvidos na área de atuação, para avaliação de sua proficiência. 

 

10 – Conclusão: 

 

 

 

 

APÊNDICES: 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS: 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS 

 

EDITAL Nº 02/2020/DF 

 

ANEXO I 

 

Programa Judiciário Voluntário 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
DADOS PESSOAIS 

 

NOME: 

RG:      DATA DE EXPEDIÇÃO: 

CPF: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: 

CIDADE: 

E-MAIL: 

FONE 1:     FONE 2: 

DATA DE NASCIMENTO: 

TIPO SANGUÍNEO: 

ESTADO CIVIL: 

NOME DO PAI: 

NOME DA MÃE: 

CÔNJUGE/COMPANHEIRO: 

NACIONALIDADE:               NATURALIDADE: 

 

PROPOSTA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

UNIDADE/SETOR DE INTERESSE: 

GRAU DE INSTRUÇÃO: 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

DESCRIÇÃO DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR: 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA NOS DIAS DA SEMANA: 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA DIÁRIA: 

 

 

Porto dos Gaúchos/MT, ______ DE ___________________DE __________. 

 

 

 

ASSINATURA DO VOLUNTÁRIO 

Disponibilizado - 18/02/2020 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 10680 Caderno de Anexos Página 18 de 19



 

     

ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE 

 

           EDITAL Nº. 003/2020-DF 

 

A EXMA. SENHORA DOUTORA JANÍNA REBUCCI DEZANETTI – MMª. Juíza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca De Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o GABARITO PRELIMINAR do TESTE SELETIVO PARA 

CREDENCIAMENTO DE CONCILIADOR, conforme segue abaixo: 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A D B C D B A A C D C D C B E A C C B E C D A C A 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

E B A C D C A C E A E A B C B A B E C B E D A B A 

 

FICAM intimados os candidatos para, querendo, no prazo de dois dias, a partir do dia da publicação, 

interporem recurso a partir de 12h00min do primeiro dia do prazo até às 19h00min do último dia do 

prazo, ou seja, dia 20 de fevereiro de 2020, a serem protocolados no Cartório Distribuidor do Fórum da 

Comarca de Terra Nova do Norte (MT). 

 

  De Alta Floresta/MT para Terra Nova do Norte/MT em 17 de fevereiro de 2020. 

 

J A N A Í N A  R E B U C C I  D E Z A N E T T I  

- Juíza Diretora do Foro - 
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